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Decreto-Lei n.º 73/2014 de 13 de maio, que procede à terceira alteração ao Decreto-Lei n.º 135/99, de 22 de abril, alterado pelos
Decretos-Leis n.º 29/2000, de 13 de março, e 72-A/2010, de 18 de junho, atualizando-o em função da evolução tecnológica ocorrida e
estabelecendo medidas de modernização administrativa, designadamente em matéria de Elogios, sugestões e reclamações dos
utentes; Avaliação pelos utentes dos locais e linhas de atendimento ao público, bem como dos portais e sítios na Internet da
Administração Pública; «Linha do Cidadão»



Decreto-Lei nº 135/99, de 22 de Abril, que estabelece medidas de modernização administrativa, designadamente sobre acolhimento
e atendimento dos cidadãos em geral e dos agentes económicos em particular, comunicação administrativa, simplificação de
procedimentos, audição dos utentes e sistema de informação para a gestão



Despacho n.º 11809/2009, sobre o procedimento aplicável no tratamento das reclamações, a adotar pelas instituições de ensino
superior públicas



Lei n.º 26/2016 de 22 de agosto, que aprova o regime de acesso à informação administrativa e ambiental e de reutilização dos
documentos administrativos, transpondo a Diretiva 2003/4/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 28 de janeiro, e a Diretiva
2003/98/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de novembro



Regulamento 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de abril de 2016, relativo à proteção das pessoas singulares no
que diz respeito ao tratamento de dados pessoais e à livre circulação desses dados e que revoga a Diretiva 95/



Lei n.º 35/2014 de 20 de junho, Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas



Lei n.º 7/2009, de 12 de Fevereiro, que aprova a revisão do Código do Trabalho



Decreto-Lei n.º 18/2008 de 29 de Janeiro, que aprova o Código dos Contratos Públicos (CCP)

Decreto-Lei n.º 73/2014 de 13 de maio,
que procede à terceira alteração ao Decreto-Lei n.º 135/99, de 22 de abril,
alterado pelos Decretos-Leis n.º 29/2000, de 13 de março, e 72-A/2010, de 18
de junho, atualizando-o em função da evolução tecnológica ocorrida e
estabelecendo medidas de modernização administrativa, designadamente em
matéria de Elogios, sugestões e reclamações dos utentes; Avaliação pelos
utentes dos locais e linhas de atendimento ao público, bem como dos portais
e sítios na Internet da Administração Pública; «Linha do Cidadão»
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o exercício dos direitos fundamentais, propor à respetiva
tutela a consagração de deferimento tácito em procedimentos de licenciamento, aprovação ou autorização administrativas, a substituição destes controlos por meras
comunicações prévias ou a isenção de qualquer controlo
prévio.
Artigo 6.º
1 - Sem prejuízo das ações a desenvolver no âmbito dos
planos de intervenção a que se refere a alínea a) do artigo 4.º,
é criado um programa de simplificação administrativa da
Administração Pública, coordenado pelo membro do Governo responsável pela área da modernização administrativa.
2 - Para o desenvolvimento do programa referido no
número anterior, os pontos focais promovem:
a) A inventariação e análise, nos termos a definir por
resolução do Conselho de Ministros, dos procedimentos
e atos administrativos que se enquadrem no âmbito das
atribuições do respetivo ministério;
b) A elaboração de propostas de simplificação dos procedimentos e atos administrativos referidos na alínea anterior.
3 - No âmbito do programa referido no n.º 1, e com vista
à identificação de áreas e aspetos críticos que careçam de
simplificação administrativa, é promovida a consulta dos
cidadãos, dos agentes económicos, dos trabalhadores em
funções públicas e dos dirigentes da Administração Pública, designadamente através de questionários, entrevistas
e reuniões com grupos focais.
Artigo 7.º
1 - A análise dos procedimentos e atos administrativos,
bem como as correspondentes propostas de simplificação,
devem ser apresentadas ao respetivo ministro e ao membro do Governo responsável pela área da modernização
administrativa.
2 - Nos termos da alínea d) do n.º 1 do artigo 2.º, deve
prever-se a participação dos cidadãos, agentes económicos
e respetivas associações representativas, no âmbito da
adoção das propostas referidas no número anterior.
Artigo 8.º
1 - Sem prejuízo do disposto nos artigos anteriores, o
membro do Governo responsável pela área da modernização administrativa, em articulação com a RIMA, promove
programas de inventariação e análise dos custos diretos e
indiretos das medidas legislativas e regulamentares que
são suscetíveis de ter um maior impacto na atividade económica, com vista ao desenho de projetos específicos de
modernização administrativa.
2 - Os pontos focais devem dar prioridade à inventariação e análise das medidas referidas no número anterior.
Artigo 9.º
Os serviços da Administração Pública prestarão todo
o apoio solicitado pelas entidades responsáveis pelo funcionamento da RIMA.
Artigo 10.º
A RIMA pode cooperar com as administrações públicas
regionais e locais na promoção de ações de modernização
e simplificação administrativas que estas pretendam levar
a cabo nos respetivos âmbitos de atuação administrativa.

Decreto-Lei n.º 73/2014
de 13 de maio

Com a aprovação do Decreto-Lei n.º 135/99, de 22 de
abril, alterado pelos Decretos-Leis n.os 29/2000, de 13 de
março, e 72-A/2010, de 18 de junho, que definiu os princípios gerais de ação a que devem obedecer os serviços e
organismos da Administração Pública na sua atuação face
ao cidadão, e reuniu de uma forma sistematizada as normas
vigentes no contexto da modernização administrativa, foi
dado um passo decisivo na consolidação das políticas
públicas de modernização da Administração Pública e, em
particular, dos seus serviços de atendimento ao público.
No entanto, o caráter inovador do referido decreto-lei
foi, também ele, erodido pelo célere desenvolvimento
das tecnologias de informação e comunicação, assim
como pela correspondente mudança dos paradigmas do
relacionamento interpessoal, comercial e administrativo
nas sociedades contemporâneas. Este ritmo acelerado de
transformação da realidade social e económica em que
se inscreve e atua a Administração Pública, ela própria
em transformação, a par do ritmo igualmente acelerado
da evolução tecnológica, nas mais diversas áreas, exigem
do legislador um atento acompanhamento e suscitam a
produção de novos impulsos legislativos de caráter sistemático, como o foi o do citado decreto-lei e pretende ser
o do que ora se publica.
A modernização e simplificação administrativas correspondem, aliás, a um desígnio político plenamente assumido pelo XIX Governo constitucional, que o inscreveu
nas Grandes Opções do Plano para 2014, mas também
na Agenda Portugal Digital, aprovada pela Resolução do
Conselho de Ministros n.º 112/2012, de 31 de dezembro,
e ainda no Plano Global Estratégico de Racionalização e
Redução de Custos com as Tecnologias de Informação
e Comunicação na Administração Pública, foi aprovado
pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 12/2012, de
7 de fevereiro.
Em particular, importa adequar o modo de funcionamento da Administração Pública a um paradigma de prestação digital de serviços públicos, o qual vem sendo aprofundado pelo presente Governo, designadamente através
de um conjunto considerável de diplomas que alargam o
número de serviços disponíveis no «balcão único eletrónico
dos serviços», que se assume como ponto único de contacto entre os cidadãos ou demais agentes económicos e a
Administração Pública, exigido, em larga medida, para dar
cumprimento à Diretiva n.º 2006/123/CE, do Parlamento
Europeu e do Conselho, de 12 de dezembro de 2006, relativa aos serviços no mercado interno.
Urge assim promover a revisão do regime jurídico estabelecido pelo Decreto-Lei n.º 135/99, de 22 de abril, quer
no que respeita à atuação da Administração Pública face
ao cidadão, tendo em conta a multiplicidade de formas
de atendimento hoje existente ou que se pretendem vir a
instalar, quer em relação às normas vigentes relativas ao
contínuo esforço de modernização administrativa.
Deste modo, procede-se à consolidação as políticas
públicas em matéria de modernização e simplificação
administrativas, atualizando os instrumentos previstos
para esse efeito no Decreto-Lei n.º 135/99, de 22 de abril,
nomeadamente através da generalização da prioridade de
atendimento dos utentes com marcação prévia, do maior
recurso a mecanismos de interoperabilidade para desonerar
o utente da necessidade de instruir pedidos ou enviar do-
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cumentos com elementos já na posse ou do conhecimento
de outros serviços e organismos da Administração Pública,
da desmaterialização do sistema de gestão dos elogios,
sugestões e reclamações dos serviços e organismos da
Administração Pública, da previsão de mecanismos de
avaliação pelos utentes e correspondente classificação dos
locais e linhas de atendimento ao público, bem como dos
portais e sítios na Internet da Administração Pública e,
ainda, do estabelecimento de regras relativas à organização
da presença do Estado na Internet.
Procede-se, por último, à criação da Linha do Cidadão,
na qual as demais linhas públicas telefónicas de atendimento nacional se poderão filiar, de forma a possibilitar
ao cidadão que, através de um número curto e facilmente
memorizável, atribuído nos termos do Plano Nacional de
Numeração, possa ter um melhor acesso ao serviço público
que pretenda consultar.
Foram ouvidos os órgãos de governo próprios das Regiões
Autónomas, a Associação Nacional de Municípios Portugueses e a Comissão Nacional de Proteção de Dados.
Assim:
Nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 198.º da Constituição, o Governo decreta o seguinte:
Artigo 1.º
Objeto

O presente decreto-lei procede à terceira alteração ao
Decreto-Lei n.º 135/99, de 22 de abril, alterado pelos Decretos-Leis n.os 29/2000, de 13 de março, e 72-A/2010,
de 18 de junho, atualizando-o em função da evolução
tecnológica entretanto ocorrida e estabelecendo medidas de modernização administrativa, designadamente em
matéria de:
a) Elogios, sugestões e reclamações dos utentes;
b) Avaliação pelos utentes dos locais e linhas de atendimento ao público, bem como dos portais e sítios na Internet
da Administração Pública;
c) «Linha do Cidadão».
Artigo 2.º
Alteração ao Decreto-Lei n.º 135/99, de 22 de abril

Os artigos 1.º a 3.º, 7.º, 9.º a 11.º, 13.º-A, 14.º, 17.º,
19.º, 21.º a 26.º, 29.º, 30.º, 32.º a 34.º, 36.º a 40.º, 42.º,
43.º, 47.º a 50.º do Decreto-Lei n.º 135/99, de 22 de abril,
alterado pelos Decretos-Leis n.os 29/2000, de 13 de março,
e 72-A/2010, de 18 de junho, passam a ter a seguinte
redação:
«Artigo 1.º
[...]

1 — O presente diploma estabelece medidas de modernização administrativa, designadamente sobre:
a) Acolhimento e atendimento dos cidadãos em geral e dos agentes económicos em particular e receção
de pedidos através dos demais canais de comunicação
existentes — digital, presencial, postal ou telefónico;
b) Comunicação administrativa;
c) Simplificação de procedimentos;
d) Elogios, sugestões e reclamações dos utentes;
e) Avaliação pelos utentes dos locais e linhas de atendimento ao público, bem como dos portais e sítios na
Internet da Administração Pública;

f) Sistema de informação para a gestão;
g) «Linha do Cidadão».
2 — [...].
3 — [...].
Artigo 2.º
[...]

Os serviços e organismos da Administração Pública
estão ao serviço do cidadão e devem orientar a sua ação
de acordo com o disposto no Código do Procedimento
Administrativo, tendo em conta os princípios da qualidade, da proteção da confiança, da comunicação eficaz
e transparente, da simplicidade, da responsabilidade e
da gestão participativa, com vista a:
a) Garantir que a sua atividade se orienta para a satisfação das necessidades dos cidadãos e dos agentes
económicos, bem como assegurar a sua audição ou
adequada participação, enquanto forma de melhorar os
métodos e procedimentos;
b) Aprofundar a confiança nos cidadãos em geral e
nos agentes económicos em particular, valorizando as
suas declarações e dispensando comprovativos, sem
prejuízo de penalização dos infratores, bem como promovendo a obtenção oficiosa de informação já detida
pela Administração Pública;
c) [...]
d) Privilegiar a opção pelos procedimentos mais
simples, cómodos, expeditos e económicos, sendo em
regra o atendimento, bem como o desenrolar de todo e
qualquer procedimento administrativo, realizado através de meios digitais, e o procedimento apresentado
ao cidadão da forma mais simples possível, independentemente da complexidade da organização interna e
interadministrativa;
e) [...]
f) [...]
g) Garantir a simplificação da linguagem administrativa de modo a facilitar o acesso aos serviços públicos
e a sua usabilidade.
Artigo 3.º
[...]

1 — [...].
2 — Os utentes do serviço público têm direito a solicitar, oralmente ou por qualquer forma escrita, incluindo
por correio eletrónico ou por requerimento a apresentar no balcão único eletrónico ou em portais ou sítios
na Internet dos serviços ou organismos competentes,
informação sobre o andamento dos procedimentos administrativos que lhes digam respeito.
3 — A consulta, nos termos da lei, do processo administrativo e da informação sobre o seu andamento, deve,
sempre que possível, ser assegurada aos interessados
de forma digital.
4 — Em cada procedimento administrativo, é designado um gestor do procedimento, responsável por
dar resposta aos esclarecimentos solicitados relativos
ao seu andamento, cuja identificação e contacto são
obrigatoriamente facultados aos utentes.
5 — É dispensada a designação do gestor do procedimento administrativo sempre que a atividade administrativa solicitada através de requerimento apresentado pelo
interessado seja de execução automática ou imediata.
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Artigo 7.º
[...]

1 — [...].
2 — [...].
3 — O local onde é prestado o serviço público de
atendimento ao cidadão e ao agente económico deve
apresentar as necessárias condições de salubridade,
segurança de pessoas e bens, acessibilidade e conforto
mínimo para os utentes, possuir um sistema de gestão do
atendimento adequado e, sempre que possível, disponibilizar acesso livre à Internet de banda larga sem fios.
4 — [...].
Artigo 9.º
[...]

1 — [...].
2 — Sem prejuízo do disposto no número anterior
ou em legislação especial aplicável, os portadores de
convocatórias ou os utentes com marcação prévia, feita
nomeadamente por telefone ou online, têm prioridade
no atendimento junto do serviço público para o qual
foram convocados ou junto do qual procederam à marcação prévia.
Artigo 10.º
[...]

1 — Os trabalhadores em funções públicas com funções ligadas ao acolhimento e atendimento de utentes
devem ter uma formação específica no domínio das relações humanas e das competências do respetivo serviço,
de forma a ficarem habilitados a prestar diretamente as
informações solicitadas ou a encaminhar os utentes para
os postos de trabalho adequados.
2 — [...]
Artigo 11.º
[...]

1 — [...].
2 — [...].
3 — [...].
4 — [...].
5 — [...].
6 — Sempre que possível e adequado, os sistemas
de atendimento telefónico aos cidadãos devem ser alargados de forma a poder incluir comunicações por chat
em plataformas eletrónicas ou por teleconferência, nomeadamente através de VoIP.
7 — As comunicações referidas no número anterior
dependem de consentimento do cidadão.
Artigo 13.º-A
[...]

1 — Na instrução de procedimentos administrativos
para os quais sejam legalmente exigidos modelos específicos em suporte de papel devem, em alternativa,
também ser adotados formulários ou modelos disponibilizados eletronicamente.
2 — [...].
3 — É admissível a realização de determinados atos
no âmbito dos procedimentos administrativos através da
rede pública de caixas automáticas ou de terminais dedicados a pagamentos, os quais devem ser amplamente

divulgados, designadamente através da sua publicitação
no sítio da Internet do serviço competente.
4 — As notificações realizadas no âmbito dos procedimentos administrativos podem ser efetuadas por
via eletrónica, nos termos do Código do Procedimento
Administrativo ou de lei especial.
Artigo 14.º
[...]

1 — Os suportes de comunicação administrativa escrita, de natureza externa, devem sempre referir, para
além da designação oficial do serviço sem siglas, o endereço postal, os números de telefone e fax, o endereço
de correio eletrónico e o sítio na Internet do respetivo
emissor.
2 — As comunicações referidas no número anterior
devem sempre identificar os trabalhadores em funções
públicas ou titulares dos órgãos subscritores das mesmas
e em que qualidade o fazem.
3 — [...].
4 — Quando nas comunicações dirigidas aos cidadãos
se faça referência a disposições de caráter normativo ou
a circulares internas da Administração, é obrigatório
transcrever a parte que é relevante para o andamento
ou resolução do processo ou anexar-se cópia digital ou
em papel do documento que a consubstancia.
Artigo 17.º
[...]

1 — Nas minutas e nos modelos de requerimento
só devem constar os dados indispensáveis, nos termos
do Código do Procedimento Administrativo, ficando
vedada a exigência de elementos que não se destinem
a ser tratados ou não acrescentem informação relevante
à já existente no serviço ou que conste dos documentos
exigidos.
2 — [...].
3 — A identificação das pessoas, singulares ou coletivas, faz-se de acordo com o disposto no Código
do Procedimento Administrativo, sem prejuízo de ser
completada por um ou dois de entre os seguintes meios
de confirmação, de acordo com a exigência da situação:
a) Número do documento de identificação civil ou
passaporte e sua validade;
b) [...]
c) [...]
d) [...]
e) [...]
f) [...].
Artigo 19.º
[...]

1 — Sempre que solicitado, é emitido recibo comprovativo da receção de documentos ou de cópia simples,
em suporte digital ou de papel, dos mesmos, no qual se
inscreve a data e hora de entrega, se esta for relevante
para o efeito, bem como a sua descrição.
2 — Quando da formulação dos pedidos a que se
referem os artigos 17.º e 18.º não constarem todos os
elementos neles exigidos, o requerente será convidado
a suprir as deficiências existentes, devendo os serviços
fazê-lo por escrito, preferencialmente através de meios
eletrónicos, se o interessado o solicitar.
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3 — [...].
4 — O recibo comprovativo referido no n.º 1 é emitido automaticamente no caso de entrega de documentos
através do balcão único eletrónico ou dos portais ou
sítios na Internet dos serviços ou organismos competentes.
Artigo 21.º
Remessa de documentos

1 — Sempre que sejam produzidas certidões, atestados ou outros atos meramente declarativos, destinados
aos cidadãos, devem os serviços facultar a opção de
disponibilização ou remessa por via eletrónica ou por
via postal.
2 — [...].
3 — [...].
4 — Quando os serviços e organismos não possam
entregar no ato do requerimento documentos que lhes
sejam solicitados, podem os interessados optar pela
sua disponibilização ou remessa por via eletrónica ou
por via postal.
5 — A faculdade de opção referida nos n.os 1 e 4 deve
ser publicitada aos utentes de forma clara nos locais de
atendimento.
6 — As comunicações por via eletrónica previstas
no presente artigo são gratuitas.
Artigo 22.º
[...]

1 — Nas comunicações escritas internas e externas,
deve a Administração Pública adotar o meio mais económico e sustentável que para cada caso se revele eficaz,
nomeadamente a utilização de papel reciclado.
2 — Nas comunicações escritas internas da Administração Pública, incluindo os casos de comunicações
entre órgãos e entidades distintas, devem preferencialmente ser utilizados meios eletrónicos, salvo quando tal
utilização seja impossível, ineficiente ou outras razões
de fundado interesse público o justifiquem.
3 — Nas comunicações escritas externas da Administração Pública são utilizados preferencialmente meios
eletrónicos nos termos do n.º 4 do artigo 13.º-A e demais
legislação aplicável.
4 — Os serviços devem elaborar modelos de requerimentos, relativos aos principais assuntos da sua
competência, que facultam aos interessados no balcão
único eletrónico e ou no seu sítio na Internet, bem
como nos locais apropriados, em papel de formato A4
ou A5.
5 — [...].
6 — Com vista a acelerar o processo de decisão,
devem os serviços proceder às necessárias consultas
mútuas, para obtenção de declarações, atestados, certidões e outros elementos ou informações já detidos
pela Administração Pública, através da plataforma de
interoperabilidade da Administração Pública (iAP), de
correio eletrónico, telefone, fax ou outros meios eletrónicos, nomeadamente através dos sítios na Internet dos
serviços, sem prejuízo de ulterior confirmação quando
estritamente indispensável.
7 — [...].
8 — [...].
9 — [...].

Artigo 23.º
[...]

1 — Os documentos escritos que constituem os processos administrativos internos, bem como todos os
despachos e informações que sobre eles forem exarados,
devem sempre identificar os trabalhadores em funções
públicas seus subscritores e a qualidade em que o fazem, sem prejuízo do disposto na parte final do n.º 8
do artigo anterior.
2 — [...].
3 — [...].
Artigo 24.º
[...]

1 — Sempre que uma pessoa, singular ou coletiva,
se dirija por escrito a qualquer serviço público, designadamente nos requerimentos, petições ou recursos, e
não recorra a meios eletrónicos para o efeito, devem ser
utilizadas folhas de papel normalizadas, brancas ou de
cores pálidas, de formato tipo A4 ou A5.
2 — [...].
3 — [...].
4 — Salvo no caso dos atos a que se refere o n.º 2,
não é permitida a recusa de aceitação ou tratamento de
documentos de qualquer natureza com fundamento na
inadequação dos suportes em que estão escritos, desde
que não fique prejudicada a sua legibilidade.
5 — [...].
Artigo 25.º
[...]

1 — [Revogado].
2 — Na transferência de informação através de meios
eletrónicos deve ser assegurada a autenticidade da informação e da identidade dos seus emissores por meios
adequados.
Artigo 26.º
Correio eletrónico e balcão único eletrónico

1 — [...].
2 — [...].
3 — Os requerimentos apresentados pelos utentes dos
serviços públicos devem ser preferencialmente entregues através do balcão único eletrónico ou do respetivo
portal ou sítio na Internet.
4 — [Revogado].
Artigo 29.º
Respostas por meios eletrónicos e via postal sem franquia

Quando for necessário recolher informação que dispense a presença do utente pode ser-lhe enviado documento pedindo o preenchimento de formulário para
reenvio por meios eletrónicos ou por carta ou postal de
resposta sem franquia, devidamente autorizada.
Artigo 30.º
[...]

1 — [...].
2 — [...].
3 — Sempre que possível, a Administração Pública
deve permitir igualmente pagamentos por transferência
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bancária, com salvaguarda do registo adequado das
operações.
4 — O pagamento de serviços públicos prestados por
meios eletrónicos deve ser efetuado preferencialmente
através da Plataforma de Pagamentos da Administração
Pública (PPAP).
Artigo 32.º
[...]

1 — Para a instrução de procedimentos administrativos é suficiente a cópia simples, em suporte digital ou
de papel, de documento autêntico ou autenticado, sem
prejuízo do número seguinte.
2 — Pode ser exigida a exibição de original ou documento autenticado nos casos em que tal resulte de
lei especial ou, para conferência, quando haja dúvidas
fundadas acerca do conteúdo ou autenticidade da cópia
simples, devendo para o efeito ser fixado um prazo
razoável não inferior a cinco dias úteis.
3 — No caso previsto no número anterior, o trabalhador em funções públicas declara a sua conformidade
com o original, mediante aposição da sua rubrica na
cópia simples ou mediante declaração em documento
autónomo.
4 — Se o documento autêntico ou autenticado constar de arquivo de serviço público, a conformidade da
respetiva cópia simples com o original decorre:
a) Automaticamente, de menção expressa no próprio
documento, quando este seja originariamente digital; ou
b) De declaração de conformidade do dirigente competente do respetivo arquivo, através de assinatura na
cópia simples, ou em documento autónomo.
5 — As cópias simples de documentos, reconhecidas
nos termos dos números anteriores, não produzem fé
pública.
Artigo 33.º
[...]

1 — O atestado de residência para instrução de processos administrativos, quando legalmente exigido, é
substituído pela apresentação do cartão de cidadão ou
de quaisquer outros elementos que sejam adequados a
demonstrar inequivocamente a residência do cidadão.
2 — Quando a entrega da documentação necessária à
instrução dos processos referidos no artigo anterior for
feita pelo interessado ou por outrem, deve o trabalhador
em funções públicas que a receber confirmar através de
documento de identificação civil ou documento equivalente a assinatura do cidadão.
3 — No caso de envio de documentação por via eletrónica ou através dos serviços de correio, o interessado
deve juntar ao processo cópia de documento de identificação civil.
4 — [...].
Artigo 34.º
[...]

1 — Os atestados de residência, vida e situação económica dos cidadãos, bem como os termos de identidade
e justificação administrativa, passados pelas juntas de
freguesia, nos termos das alíneas qq) e rr) do n.º 1 do
artigo 16.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, devem ser emitidos desde que qualquer dos membros do

respetivo executivo ou da assembleia de freguesia tenha
conhecimento direto dos factos a atestar, ou quando a
sua prova seja feita por testemunho oral ou escrito de
dois cidadãos eleitores recenseados na freguesia ou
ainda por outro meio legalmente admissível.
2 — [...].
3 — [...].
4 — [...].
5 — [...].
6 — [...].
Artigo 36.º
Elogios e sugestões dos utentes

1 — A audição dos utentes, com vista a aferir a qualidade dos serviços públicos, concretiza-se através de:
a) Elogios e opiniões, por meio das quais se pretende
conhecer o que o utente pensa do modo como é atendido
e da qualidade, adequação, tempo de espera e custo do
serviço que lhe é prestado pela Administração;
b) [...]
c) [...].
2 — [Revogado].
3 — [Revogado].
4 — [...].

Artigo 37.º

Sugestões dos trabalhadores

1 — Os trabalhadores em funções públicas, no normal exercício das funções e como demonstração do
seu empenho na gestão dos serviços públicos, devem
apresentar sugestões suscetíveis de melhorar o funcionamento e a qualidade dos serviços a que pertencem.
2 — [...].
3 — Se os programas propostos forem aprovados e
implantados, o trabalhador em funções públicas pode
beneficiar da frequência de um curso de especialização
ou bolsa de estudo na respetiva área de intervenção.
4 — Se a natureza da proposta apresentada evidenciar mérito, embora não justifique as ações referidas no
número anterior, o trabalhador em funções públicas tem
direito a um louvor do dirigente máximo do serviço, que
constará, para todos os efeitos legais, do seu processo
individual.
Artigo 38.º
[...]

1 — Nos termos do disposto no artigo 35.º-A, os
serviços e organismos da Administração Pública devem divulgar aos utentes de forma visível a existência
de livro de reclamações nos locais onde seja efetuado
atendimento ao público.
2 — [...].
3 — [...].
4 — A cópia amarela da reclamação deve ser enviada
diretamente para a AMA, I. P., acompanhada da informação referida no número anterior, sendo logo que possível enviada cópia da resposta dada ao reclamante.
5 — Independentemente da fase de tramitação em
que se encontrem as reclamações na base de dados da
AMA, I. P., cabe a cada serviço reclamado dar resposta
ao reclamante, acompanhada da devida justificação,
bem como das medidas tomadas ou a tomar, se for caso
disso, no prazo máximo de 15 dias.
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6 — Se para além da resposta dada pelo serviço, a
reclamação for objeto de decisão final superior, esta
será comunicada ao reclamante, preferencialmente por
via eletrónica, pelo serviço ou gabinete do membro do
Governo responsável e dada a conhecer à AMA, I. P.
7 — [...].
8 — [...].
9 — O disposto nos números anteriores aplica-se
com as devidas adaptações às reclamações apresentadas nas plataformas previstas no artigo 35.º-A, sendo
o envio das cópias amarelas e azuis substituído pelo
reencaminhamento automático e digital da reclamação
apresentada no sítio na Internet.
10 — As reclamações apresentadas em relação aos
serviços públicos online são feitas exclusivamente nas
plataformas previstas no artigo 35.º-A, aplicando-se-lhes, com as devidas adaptações, o disposto no presente
artigo.
11 — A transmissão à AMA, I. P., da informação
prevista nos números anteriores é precedida de remoção
dos dados pessoais dos reclamantes.

2 — Na administração local, compete à DireçãoGeral das Autarquias Locais a elaboração do relatório
anual de avaliação das medidas de modernização administrativa executadas no âmbito das autarquias locais,
do qual deve ser remetida cópia à AMA, I. P., para os
efeitos previstos no artigo 43.º
3 — Os relatórios de avaliação referidos nos números
anteriores incidem, obrigatoriamente, sobre os seguintes
aspetos:

Artigo 39.º
Obrigatoriedade de resposta

1 — Toda a correspondência, designadamente sugestões, críticas ou pedidos de informação cujos autores se
identifiquem, dirigida a qualquer serviço será objeto de
análise e decisão, devendo ser objeto de resposta com
a maior brevidade possível.
2 — Sem prejuízo do disposto na lei, no prazo de
15 dias deve ser dada resposta na qual seja comunicada:
a) A decisão final tomada sobre as questões suscitadas
pelo autor da correspondência, quando a sua complexidade e a carga de trabalho do serviço não o impeçam;
b) Informação intercalar sobre o estado em que se
encontra a análise da comunicação apresentada; ou
c) A rejeição liminar da comunicação apresentada,
quando a lei assim o determine.
Artigo 40.º
[...]

1 — [...].
2 — Os planos e relatórios de atividades devem contemplar, em capítulo próprio, as medidas de modernização administrativa, nomeadamente relativas à desburocratização, qualidade e inovação, e, em especial, as que
deem cumprimento ao n.º 1 do artigo 2.º do Decreto-Lei
n.º 74/2014, de 13 de maio, que se propõem desenvolver, bem como avaliar a sua aplicação em cada ano e a
previsão das poupanças associadas a tais medidas.
3 — [...].
Artigo 42.º

a) [...]
b) [...]
c) [...]
d) [...]
e) [...]
f) [...]
g) Avaliação global do conjunto dos elogios, sugestões e das reclamações e síntese das medidas adotadas
em consequência dos mesmos;
h) Valor global estimado da redução de custos de
contexto para os cidadãos e agentes económicos decorrente das medidas de simplificação e modernização
administrativa adotadas;
i) Valor global estimado das poupanças decorrentes
das medidas de modernização e simplificação administrativa adotadas.
Artigo 43.º
[...]

1 — A Rede Interministerial para a Modernização Administrativa (RIMA), prevista no Decreto-Lei n.º 4/97,
de 4 janeiro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 72/2014, de
13 de maio, constitui-se como observatório permanente
da modernização administrativa, nas áreas reguladas
pelo presente diploma, cabendo à AMA, I. P., dar-lhe
o apoio técnico necessário para o efeito.
2 — Para os efeitos do número anterior, compete à
AMA, I. P., proceder à análise dos relatórios referidos no
artigo anterior, elaborar estudo sintético, mas detalhado,
das principais medidas tomadas e propor recomendações ou medidas legislativas que contribuam para uma
maior qualidade, eficácia e eficiência da Administração
Pública.
3 — O estudo referido no número anterior avalia,
em especial:
a) A informação agregada relativa à redução de custos
de contexto para os cidadãos e agentes económicos e às
poupanças decorrentes das medidas de simplificação e
modernização administrativa adotadas;
b) A informação agregada relativa aos elogios, reclamações e sugestões apresentados nos termos dos artigos 35.º-A a 38.º, bem como a informação agregada relativa à classificação dos locais e linhas de atendimento
ao público, bem como dos portais e sítios na Internet da
Administração Pública, prevista no artigo 39.º-A.

[...]

Artigo 47.º

1 — Compete às secretarias-gerais ou aos serviços
de cada ministério com atribuições e competências nas
áreas de inovação, modernização e política de qualidade,
a elaboração de relatórios anuais de avaliação das medidas de modernização administrativa executadas no âmbito dos respetivos ministérios, a enviar ao membro do
Governo competente, com cópia dirigida à AMA, I. P.,
para os efeitos previstos no artigo 43.º

Portais e sítios na Internet da Administração Pública

1 — Todos os serviços e organismos da Administração Pública devem disponibilizar aos cidadãos e aos
agentes económicos portais e ou sítios na Internet que
têm como objetivos:
a) [...]
b) [...]
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c) [...]
d) [...].

e 72-A/2010, de 18 de junho, os artigos 11.º-A, 28.º-A,
35.º-A, 39.º-A e 50.º-A, com a seguinte redação:

2 — A informação devidamente organizada pelos serviços e organismos da Administração Pública deve ser
atualizada com frequência, de modo a não defraudar as
expectativas dos cidadãos e dos agentes económicos.
3 — Os sítios e portais na Internet devem ser concebidos e atualizados de modo a observar as melhores
práticas em matéria de acessibilidade e usabilidade.
4 — Todos os serviços e organismos do Estado devem comunicar à AMA, I. P., e mantê-la informada de
todos os sítios na Internet públicos que tenham a seu
cargo, devendo a AMA, I. P., desenvolver e atualizar o
cadastro dos sítios na Internet do Estado.
5 — A AMA, I. P., é responsável por identificar os sítios na Internet do Estado que estejam descontinuados e
comunicá-lo aos respetivos serviços e organismos, bem
como às entidades responsáveis pelos arquivos digitais
do Estado e pela preservação de conteúdos disponíveis
na Internet nacional.
6 — Os portais e sítios na Internet referidos no n.º 1
devem estar acessíveis através de hiperligação nos portais de entrada na Administração Pública, geridos pela
AMA, I. P.
7 — Todos os portais e sítios na Internet do Estado
devem ter uma hiperligação visível para os portais de
entrada na Administração Pública referidos no número
anterior.
Artigo 48.º
Meios de divulgação

Os serviços públicos devem, sempre que possível,
promover meios de divulgação multimédia das suas
atividades, nomeadamente através das plataformas gratuitas de divulgação vídeo online, com o objetivo de
esclarecer os utentes sobre o seu funcionamento.
Artigo 49.º
Sistema de pesquisa online de informação pública

1 — É criado o sistema de pesquisa online de informação pública que indexa todos os conteúdos públicos
dos sítios na Internet das entidades públicas.
2 — A informação pública referida no número anterior corresponde à informação que pela sua natureza
e nos termos da lei possa ser disponibilizada ao público.
3 — Esse sistema é gerido pela AMA, I. P., e é disponibilizado nos portais de entrada da Administração
Pública.
Artigo 50.º
[...]

1 — O presente decreto-lei prevalece sobre quaisquer disposições gerais relativas aos diversos serviços
e organismos da Administração Pública.
2 — [...].»
Artigo 3.º
Aditamento ao Decreto-Lei n.º 135/99, de 22 de abril

São aditados ao Decreto-Lei n.º 135/99, de 22 de abril,
alterado pelos Decretos-Leis n.os 29/2000, de 13 de março,

«Artigo 11.º-A
«Linha do Cidadão»

1 — É criada uma linha de atendimento central do
cidadão, designada por «Linha do Cidadão», constituída
por um número curto e facilmente memorizável, atribuído nos termos do Plano Nacional de Numeração.
2 — A «Linha do Cidadão» permite ao cidadão,
através da marcação de um número único, ter acesso
ao universo dos serviços públicos prestados pela Administração Pública Central que tenham serviços de
atendimento telefónico nacionais.
3 — Através de resolução do Conselho de Ministros,
são identificadas as linhas de atendimento telefónico
da Administração Pública que se filiam na «Linha do
Cidadão», e são regulados os termos dessa filiação, a
entrada em funcionamento da «Linha do Cidadão» e a
sua gestão.
Artigo 28.º-A
Dispensa de apresentação de documentos

1 — Os cidadãos e agentes económicos são dispensados da apresentação dos documentos em posse de qualquer
serviço e organismo da Administração Pública, quando
derem o seu consentimento para que a entidade responsável pela prestação do serviço proceda à sua obtenção.
2 — Os serviços e organismos da Administração Pública devem assegurar, entre si, a partilha de dados e
ou documentos públicos necessários a um determinado
processo ou prestação de serviços, em respeito pelas
regras relativas à proteção de dados pessoais.
3 — Deve ser promovida a criação de certidões permanentes online ou mecanismos de consulta de dados
eletrónicos por via da plataforma iAP, reduzindo-se
ao mínimo a necessidade de entrega de documentos
instrutórios por parte dos cidadãos.
4 — Sem prejuízo do disposto em lei especial, as
taxas, emolumentos ou outros encargos devidos pela
correspondente atividade administrativa dos serviços
e organismos da Administração que disponibilizem
documentos ou informação nos termos dos números
anteriores, são cobrados pelo serviço ou organismo ao
qual foi dado consentimento para a obtenção oficiosa
desses documentos ou informações.
5 — Compete ao serviço ou organismo a transferência dos montantes recebidos nos termos do número
anterior para os serviços e organismos que, nos termos
da lei, os devam cobrar.
6 — Quando haja lugar à cobrança referida no número anterior, é transmitida ao utente a discriminação
de todas as taxas, emolumentos ou outros encargos
que sejam devidos, bem como dos atos, formalidades,
documentos ou outros bens a que dizem respeito.
Artigo 35.º-A
Sistema de elogios, sugestões e reclamações dos utentes

1 — Os elogios, sugestões e reclamações dos utentes relativos aos serviços prestados por um serviço ou
organismo da Administração Pública e às pessoas que o
tenham prestado, bem como em relação a procedimentos administrativos, são feitos online em plataformas
próprias disponibilizadas na Internet.
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2 — A divulgação dos sítios na Internet onde são
disponibilizadas as plataformas referidas no número
anterior deve ser feita em todos os serviços públicos
e em todos os serviços online, de forma bem visível
para o utente.
3 — A AMA, I. P., disponibiliza uma plataforma na
Internet destinada a acolher os elogios, sugestões e reclamações dos serviços e organismos da Administração
Pública que não tenham uma plataforma específica para
o efeito.
4 — Às plataformas previstas no presente artigo aplicam-se as garantias em matéria de proteção de dados
pessoais previstas na Lei n.º 67/98, de 26 de outubro.
5 — Sempre que possível, devem ser disponibilizados meios informáticos que permitam aos utentes,
querendo, apresentar online, no próprio local de atendimento, elogios, sugestões e reclamações.
6 — Nos locais de atendimento ao público são disponibilizados, como meios subsidiários de apresentação de
elogios, sugestões e reclamações, a caixa de sugestões
e elogios, bem como o livro de reclamações, devendo
ser utilizados apenas quando seja impossível ou inconveniente a apresentação online dos mesmos.
Artigo 39.º-A
Avaliação pelos utentes

1 — São criados mecanismos de avaliação automática pelos utentes dos locais e linhas de atendimento ao
público, bem como dos portais e sítios na Internet da
Administração Pública.
2 — A avaliação dada pelos utentes é objeto de publicitação nos respetivos portais e sítios na Internet
bem como nos locais de atendimento ao público, de
forma visível.
3 — É criado um sistema de classificação baseado
na avaliação pelos utentes referida nos números anteriores, devidamente publicitado nos portais de entrada
na Administração Pública, geridos pela AMA, I. P., que
procede à ordenação dos locais e linhas de atendimento
ao público, bem como dos portais e sítios na Internet
da Administração Pública em função da avaliação dada
pelos utentes.
4 — Através de resolução do Conselho de Ministros
são regulamentados o sistema eletrónico de avaliação
automática e de classificação, pelos utentes, dos locais e
linhas de atendimento ao público, bem como dos portais
e sítios na Internet da Administração Pública.
Artigo 50.º-A
Referências a trabalhadores em funções públicas

As referências no presente diploma a trabalhadores
em funções públicas consideram-se também feitas a
outros trabalhadores que exerçam funções idênticas a
estes, independentemente do vínculo ao abrigo do qual
as exerçam.»
Artigo 4.º
Alteração sistemática

O artigo 35.º-A insere-se no capítulo V do Decreto-Lei n.º 135/99, de 22 de abril, alterado pelos Decretos-Leis n.os 29/2000, de 13 de março, e 72-A/2010, de 18
de junho.

Artigo 5.º
Cadastro dos sítios na Internet do Estado

No prazo de 90 dias após a entrada em vigor do presente
decreto-lei, os serviços e organismos da administração direta e indireta do Estado devem dar cumprimento ao n.º 4
do artigo 47.º do Decreto-Lei n.º 135/99, de 22 de abril,
com a redação dada pelo presente diploma, submetendo o
formulário eletrónico disponibilizado no site da AMA, I. P.,
para o efeito.
Artigo 6.º
Operacionalização da obtenção oficiosa
de documentos e informação

1 — No prazo de 1 ano a contar da data de entrada em
vigor do presente decreto-lei, devem os serviços e organismos da Administração Pública dar integral cumprimento ao
disposto no artigo 28.º-A do Decreto-Lei n.º 135/99, de 22
de abril, com a redação dada pelo presente diploma.
2 — No mesmo prazo deve a plataforma de interoperabilidade (iAP) ser utilizada como meio preferencial de
comunicação entre os serviços e organismos da Administração Pública.
3 — Para cumprimento do disposto nos números anteriores devem os serviços e organismos da Administração
cooperar entre si com vista a realizar as diligências necessárias para o efeito.
Artigo 7.º
Norma revogatória

São revogados os artigos 4.º e 5.º, o n.º 1 do artigo 25.º,
o n.º 4 do artigo 26.º e os n.os 2 e 3 do artigo 36.º do Decreto-Lei n.º 135/99, de 22 de abril, alterado pelos Decretos-Leis n.os 29/2000, de 13 de março, e 72-A/2010,
de 18 de junho.
Artigo 8.º
Republicação

É republicado, em anexo ao presente decreto-lei, do
qual faz parte integrante, o Decreto-Lei n.º 135/99, de 22
de abril, com a redação atual.
Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 27 de
março de 2014. — Pedro Passos Coelho — Paulo Sacadura Cabral Portas — Maria Luís Casanova Morgado
Dias de Albuquerque — Luís Álvaro Barbosa de Campos
Ferreira — José Pedro Correia de Aguiar-Branco — Miguel Bento Martins Costa Macedo e Silva — Paula Maria von Hafe Teixeira da Cruz — Luís Maria de Barros
Serra Marques Guedes — Luís Miguel Poiares Pessoa
Maduro — António de Magalhães Pires de Lima — Jorge
Manuel Lopes Moreira da Silva — Maria de Assunção
Oliveira Cristas Machado da Graça — Paulo José de
Ribeiro Moita de Macedo — José Alberto Nunes Ferreira
Gomes — Luís Pedro Russo da Mota Soares.
Promulgado em 8 de maio de 2014.
Publique-se.
O Presidente da República, ANÍBAL CAVACO SILVA.
Referendado em 9 de maio de 2014.
O Primeiro-Ministro, Pedro Passos Coelho.
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ANEXO
(a que se refere o artigo 7.º)

Republicação do Decreto-Lei n.º 135/99, de 22 de abril

CAPÍTULO I
Disposições gerais
Artigo 1.º
Objeto e âmbito de aplicação

1 — O presente diploma estabelece medidas de modernização administrativa, designadamente sobre:
a) Acolhimento e atendimento dos cidadãos em geral e
dos agentes económicos em particular e receção de pedidos
através dos demais canais de comunicação existentes — digital, presencial, postal ou telefónico;
b) Comunicação administrativa;
c) Simplificação de procedimentos;
d) Elogios, sugestões e reclamações dos utentes;
e) Avaliação pelos utentes dos locais e linhas de atendimento ao público, bem como dos portais e sítios na Internet
da Administração Pública;
f) Sistema de informação para a gestão;
g) «Linha do Cidadão».
2 — O presente diploma aplica-se a todos os serviços
da administração central, regional e local, bem como aos
institutos públicos nas modalidades de serviços personalizados do Estado ou de fundos públicos.
3 — A aplicação do presente diploma à administração
regional faz-se sem prejuízo da possibilidade de os competentes órgãos introduzirem as adaptações necessárias.
Artigo 2.º
Princípios de ação

Os serviços e organismos da Administração Pública
estão ao serviço do cidadão e devem orientar a sua ação
de acordo com o disposto no Código do Procedimento
Administrativo, tendo em conta os princípios da qualidade,
da proteção da confiança, da comunicação eficaz e transparente, da simplicidade, da responsabilidade e da gestão
participativa, com vista a:
a) Garantir que a sua atividade se orienta para a satisfação das necessidades dos cidadãos e dos agentes económicos, bem como assegurar a sua audição ou adequada
participação, enquanto forma de melhorar os métodos e
procedimentos;
b) Aprofundar a confiança nos cidadãos em geral e nos
agentes económicos em particular, valorizando as suas
declarações e dispensando comprovativos, sem prejuízo
de penalização dos infratores, bem como promovendo a
obtenção oficiosa de informação já detida pela Administração Pública;
c) Assegurar uma comunicação eficaz e transparente,
através da divulgação das suas atividades, das formalidades exigidas, do acesso à informação, da cordialidade do
relacionamento, bem como do recurso a novas tecnologias;
d) Privilegiar a opção pelos procedimentos mais simples, cómodos, expeditos e económicos, sendo em regra
o atendimento, bem como o desenrolar de todo e qualquer

procedimento administrativo, realizado através de meios
digitais, e o procedimento apresentado ao cidadão da forma
mais simples possível, independentemente da complexidade da organização interna e interadministrativa;
e) Adotar procedimentos que garantam a sua eficácia
e a assunção de responsabilidades por parte dos funcionários;
f) Adotar métodos de trabalho em equipa, promovendo
a comunicação interna e a cooperação intersectorial, desenvolvendo a motivação dos funcionários para o esforço
conjunto de melhorar os serviços e compartilhar os riscos
e responsabilidades;
g) Garantir a simplificação da linguagem administrativa
de modo a facilitar o acesso aos serviços públicos e a sua
usabilidade.
Artigo 3.º
Direitos dos utentes dos serviços públicos

1 — Os serviços e organismos da Administração Pública, no âmbito das atividades exercidas ao abrigo do n.º 2
do artigo 2.º da Lei n.º 24/96, de 31 de julho, devem adotar
as medidas adequadas a dar cumprimento ao disposto neste
diploma, em especial no que respeita à qualidade dos bens
e serviços, à proteção da saúde, da segurança física e dos
interesses económicos dos cidadãos e à informação.
2 — Os utentes do serviço público têm direito a solicitar, oralmente ou por qualquer forma escrita, incluindo
por correio eletrónico ou por requerimento a apresentar no
balcão único eletrónico ou em portais ou sítios na Internet
dos serviços ou organismos competentes, informação sobre
o andamento dos procedimentos administrativos que lhes
digam respeito.
3 — A consulta, nos termos da lei, do processo administrativo e da informação sobre o seu andamento, deve,
sempre que possível, ser assegurada aos interessados de
forma digital.
4 — Em cada procedimento administrativo, é designado
um gestor do procedimento, responsável por dar resposta
aos esclarecimentos solicitados relativos ao seu andamento,
cuja identificação e contacto são obrigatoriamente facultados aos utentes.
5 — É dispensada a designação do gestor do procedimento administrativo sempre que a atividade administrativa solicitada através de requerimento apresentado pelo
interessado seja de execução automática ou imediata.
Artigo 4.º
Medidas de modernização administrativa

[Revogado]
Artigo 5.º
Deferimento tácito

[Revogado]
CAPÍTULO II
Acolhimento e atendimento dos cidadãos
Artigo 6.º
Horários de atendimento

1 — Os serviços ou organismos que tenham atendimento ao público devem praticar um horário contínuo
que abranja sempre o período da hora do almoço, salvo se
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estiverem autorizados pelo respetivo membro do Governo
a praticar outro diferente.
2 — A prática do horário contínuo não prejudica o período legalmente fixado de duração de trabalho diário dos
respetivos trabalhadores.
3 — Em todos os locais de acolhimento e atendimento
de público deve estar afixado, por forma bem visível, o
respetivo horário de funcionamento e atendimento.
Artigo 7.º
Acolhimento e atendimento

1 — Sempre que a dimensão dos serviços públicos o
justifique, na entrada a que os utentes tenham acesso, deve
permanecer um funcionário conhecedor da sua estrutura
e competências genéricas e com qualificação em atendimento de público, que encaminhe os interessados e preste
as primeiras informações.
2 — O espaço principal de acolhimento, receção ou
atendimento deve ter:
a) Afixada informação sobre os locais onde são tratados
os diversos assuntos;
b) Afixada a tabela dos preços dos bens ou serviços
fornecidos;
c) Afixado o organograma do serviço, em que sejam
inscritos os nomes dos dirigentes e chefias respetivos;
d) Assinalada a existência de linhas de atendimento
telefónico ao público;
e) Brochuras, desdobráveis, guias ou outros meios de
divulgação de atividades e respetivas formalidades.
3 — O local onde é prestado o serviço público de atendimento ao cidadão e ao agente económico deve apresentar as
necessárias condições de salubridade, segurança de pessoas
e bens, acessibilidade e conforto mínimo para os utentes,
possuir um sistema de gestão do atendimento adequado e,
sempre que possível, disponibilizar acesso livre à Internet
de banda larga sem fios.
4 — Salvo casos excecionais, devidamente autorizados
pelo membro do Governo responsável, o atendimento deve
ser personalizado, isto é, em secretária individual, removendo-se os balcões e postigos, e os funcionários que o
efetuem devem estar identificados.
Artigo 8.º
Prestação imediata de serviços

Sempre que a natureza do serviço solicitado pelo cidadão o permita, a sua prestação deve ser efetuada no
momento.
Artigo 9.º
Prioridades no atendimento

1 — Deve ser dada prioridade ao atendimento dos idosos, doentes, grávidas, pessoas com deficiência ou acompanhadas de crianças de colo e outros casos específicos
com necessidades de atendimento prioritário.
2 — Sem prejuízo do disposto no número anterior
ou em legislação especial aplicável, os portadores de
convocatórias ou os utentes com marcação prévia, feita
nomeadamente por telefone ou online, têm prioridade no
atendimento junto do serviço público para o qual foram
convocados ou junto do qual procederam à marcação
prévia.

Artigo 10.º
Especialização dos atendedores

1 — Os trabalhadores em funções públicas com funções
ligadas ao acolhimento e atendimento de utentes devem
ter uma formação específica no domínio das relações humanas e das competências do respetivo serviço, de forma
a ficarem habilitados a prestar diretamente as informações
solicitadas ou a encaminhar os utentes para os postos de
trabalho adequados.
2 — Se a solicitação dos utentes for feita por telefone,
deve o recetor identificar-se através do nome e da função
que desempenha.
CAPÍTULO III
Comunicação administrativa
Artigo 11.º
Linhas de atendimento telefónico

1 — Nos serviços e organismos da Administração Pública, onde as circunstâncias o justifiquem, são afetadas
exclusivamente a pedidos de informação apresentados pelos
utentes, uma ou mais linhas telefónicas, designadas por linhas
azuis, cuja instalação e manutenção deve ser prioritária.
2 — As linhas azuis devem ser adaptadas ou instaladas
de modo a não permitir a realização de chamadas internas
ou para o exterior, garantindo assim a sua total disponibilidade para o público.
3 — As linhas azuis devem ser apetrechadas com um
dispositivo especial para atendimento de chamadas por
ordem de entrada, bem como para a sua gravação, nos períodos de encerramento dos serviços, para posterior resposta.
4 — Sempre que possível e se justifique, o serviço deve
ponderar a instalação de linhas de atendimento específico
de custos reduzidos ou nulos para o utente.
5 — A existência destas linhas de atendimento é de referência obrigatória em todas as comunicações e suportes
informativos externos, bem como nos anuários telefónicos.
6 — Sempre que possível e adequado, os sistemas de
atendimento telefónico aos cidadãos devem ser alargados
de forma a poder incluir comunicações por chat em plataformas eletrónicas ou por teleconferência, nomeadamente
através de VoIP.
7 — As comunicações referidas no número anterior
dependem de consentimento do cidadão.
Artigo 11.º-A
«Linha do Cidadão»

1 — É criada uma linha de atendimento central do cidadão, designada por «Linha do Cidadão», constituída por
um número curto e facilmente memorizável, atribuído nos
termos do Plano Nacional de Numeração.
2 — A «Linha do Cidadão» permite ao cidadão, através
da marcação de um número único, ter acesso ao universo
dos serviços públicos prestados pela Administração Pública
Central que tenham serviços de atendimento telefónico
nacionais.
3 — Através de resolução do Conselho de Ministros,
são identificadas as linhas de atendimento telefónico da
Administração Pública que se filiam na «Linha do Cidadão», e são regulados os termos dessa filiação, a entrada em
funcionamento da «Linha do Cidadão» e a sua gestão.
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1 — Toda a correspondência entregue em mão, em qualquer edifício afeto à Administração, é obrigatoriamente
recebida e encaminhada para os serviços respetivos pela
unidade de receção.
2 — Os serviços públicos remetem, direta e oficiosamente, toda a correspondência que lhes for indevidamente
endereçada para as entidades e serviços competentes, informando os interessados.
3 — Os serviços procedem ao esclarecimento ou encaminhamento dos utentes que, presencialmente ou por telefone, lhes apresentem assuntos da competência de outros
serviços ou entidades públicas.

tal, os números de telefone e fax, o endereço de correio
eletrónico e o sítio na Internet do respetivo emissor.
2 — As comunicações referidas no número anterior
devem sempre identificar os trabalhadores em funções
públicas ou titulares dos órgãos subscritores das mesmas
e em que qualidade o fazem.
3 — A identificação faz-se mediante assinatura ou rubrica, com indicação do nome e cargo exercido, de forma
adequada para o efeito.
4 — Quando nas comunicações dirigidas aos cidadãos
se faça referência a disposições de caráter normativo ou a
circulares internas da Administração, é obrigatório transcrever a parte que é relevante para o andamento ou resolução do processo ou anexar-se cópia digital ou em papel
do documento que a consubstancia.

Artigo 13.º

Artigo 15.º

Formalidades administrativas

Convocatórias e avisos

1 — Os serviços e organismos da Administração Pública
devem facultar aos respetivos utentes os formulários e os
valores selados necessários à instrução dos seus processos,
de modo a evitar que o público tenha de se deslocar para
os adquirir.
2 — Os serviços e organismos devem proceder à sinalização do local de venda de formulários e valores selados
necessários à respetiva atividade.
3 — Só podem ser exigidos formulários, formalidades
ou pagamentos que sejam expressamente mencionados
em lei ou regulamento, devendo cada serviço proceder
à sua simplificação em termos de quantidade e de conteúdo, bem como generalizar o uso de suportes em papel
pré-impressão.

1 — Só devem ser feitas convocatórias ou avisos aos
cidadãos desde que esgotadas outras diligências que permitam resolver as questões sem incómodos, perdas de tempo
e gastos provocados pela deslocação dos interessados.
2 — Nas convocatórias ou avisos dirigidos aos cidadãos ou entidades, o assunto objeto dos mesmos deve ser
descrito de forma simples e elucidativa, considerando-se
inexistentes as que contenham referências vagas, nomeadamente «assunto do seu interesse», «processo pendente»
ou similares.
3 — As convocatórias devem marcar a data de comparência com uma antecedência mínima de oito dias úteis
e referir expressamente o dia, a hora e o local exato de
atendimento e, sempre que possível, o nome do funcionário
a contactar.
Artigo 16.º

Artigo 12.º
Encaminhamento de utentes e correspondência

Artigo 13.º-A
Simplificação de procedimentos administrativos

1 — Na instrução de procedimentos administrativos
para os quais sejam legalmente exigidos modelos específicos em suporte de papel devem, em alternativa, também
ser adotados formulários ou modelos disponibilizados
eletronicamente.
2 — Os formulários ou os modelos referidos no número
anterior devem estar acessíveis nos sítios da Internet das
entidades que, nos termos da lei, sejam responsáveis pela
sua disponibilização em suporte de papel ou, em alternativa, ser emitidos através de aplicações informáticas
facultadas por aquelas ou por outras entidades autorizadas
para o efeito.
3 — É admissível a realização de determinados atos no
âmbito dos procedimentos administrativos através da rede
pública de caixas automáticas ou de terminais dedicados a
pagamentos, os quais devem ser amplamente divulgados,
designadamente através da sua publicitação no sítio da
Internet do serviço competente.
4 — As notificações realizadas no âmbito dos procedimentos administrativos podem ser efetuadas por via
eletrónica, nos termos do Código do Procedimento Administrativo ou de lei especial.

Redação de documentos

Na redação dos documentos, designadamente de formulários, ofícios, minutas de requerimentos, avisos, convocatórias, certidões e declarações, em especial na comunicação
com os cidadãos, deve usar-se linguagem simples, clara,
concisa e significativa, sem siglas, termos técnicos ou
expressões reverenciais ou intimidatórias.
Artigo 17.º
Modelos de requerimento

Suportes de comunicação administrativa

1 — Nas minutas e nos modelos de requerimento só
devem constar os dados indispensáveis, nos termos do
Código do Procedimento Administrativo, ficando vedada a
exigência de elementos que não se destinem a ser tratados
ou não acrescentem informação relevante à já existente no
serviço ou que conste dos documentos exigidos.
2 — As minutas e os modelos de requerimentos e formulários devem respeitar os princípios e orientações de
normalização e incluir instruções de preenchimento simples e suficientes.
3 — A identificação das pessoas, singulares ou coletivas,
faz-se de acordo com o disposto no Código do Procedimento Administrativo, sem prejuízo de ser completada por
um ou dois de entre os seguintes meios de confirmação,
de acordo com a exigência da situação:

1 — Os suportes de comunicação administrativa escrita,
de natureza externa, devem sempre referir, para além da
designação oficial do serviço sem siglas, o endereço pos-

a) Número do documento de identificação civil ou passaporte e sua validade;
b) Número de identificação fiscal e sua validade;

Artigo 14.º
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c) Número de identificação de entidade equiparada a
pessoa coletiva e sua validade;
d) Número de identificação de empresário em nome
individual e sua validade;
e) Número de identificação de estabelecimento individual de responsabilidade limitada e sua validade;
f) Número de contribuinte ou de beneficiário de sistema
ou subsistema de segurança social e sua validade.
Artigo 18.º
Pedido de documentos

1 — A emissão de certidões, atestados e outros atos
meramente declarativos deve efetuar-se mediante requerimento oral ou escrito, designadamente telefónico, eletrónico ou por fax.
2 — Nos casos em que o requerimento seja feito oralmente, será lavrado, se necessário, registo do pedido formulado, do qual constem os elementos necessários, que
será assinado e datado pelo funcionário que receber o
pedido.
Artigo 19.º
Receção de documentos

1 — Sempre que solicitado, é emitido recibo comprovativo da receção de documentos ou de cópia simples,
em suporte digital ou de papel, dos mesmos, no qual se
inscreve a data e hora de entrega, se esta for relevante para
o efeito, bem como a sua descrição.
2 — Quando da formulação dos pedidos a que se referem os artigos 17.º e 18.º não constarem todos os elementos
neles exigidos, o requerente será convidado a suprir as
deficiências existentes, devendo os serviços fazê-lo por
escrito, preferencialmente através de meios eletrónicos,
se o interessado o solicitar.
3 — Sem prejuízo do disposto no número anterior, devem os serviços diligenciar no sentido de oficiosamente serem supridas as deficiências dos requerimentos ou pedidos,
de modo a evitar aos interessados prejuízos por simples
irregularidades ou mera imperfeição dos pedidos.
4 — O recibo comprovativo referido no n.º 1 é emitido
automaticamente no caso de entrega de documentos através do balcão único eletrónico ou dos portais ou sítios na
Internet dos serviços ou organismos competentes.
Artigo 20.º
Restituição de documentos

1 — Sempre que possível, a comprovação de declarações
ou de factos faz-se pela simples exibição de documentos,
os quais, após anotação ou confirmação dos dados deles
constantes, nos termos do artigo 32.º do presente diploma,
são restituídos aos interessados ou aos seus representantes,
preferencialmente no ato de apresentação ou por remessa
postal, se a primeira solução não for viável.
2 — Nos casos em que a análise dos processos torne
indispensável a permanência temporária de documentos
probatórios, podem estes, depois de decorridos os prazos
de recurso contencioso a eles inerentes, ser devolvidos,
mediante solicitação, ainda que verbal, e contra recibo
do interessado.
3 — Só são retidos os documentos que permanentemente sejam necessários nos processos, sendo prestada
esta informação por escrito sempre que solicitada.

Artigo 21.º
Remessa de documentos

1 — Sempre que sejam produzidas certidões, atestados
ou outros atos meramente declarativos, destinados aos
cidadãos, devem os serviços facultar a opção de disponibilização ou remessa por via eletrónica ou por via postal.
2 — A remessa postal referida no número anterior pode
ser feita com registo ou aviso de receção, a pedido do
interessado e a expensas deste.
3 — A cobrança de importâncias devidas pela prestação
de serviços, nomeadamente os que se concretizam pela
remessa postal de documentos, pode efetuar-se através
dos correios.
4 — Quando os serviços e organismos não possam entregar no ato do requerimento documentos que lhes sejam
solicitados, podem os interessados optar pela sua disponibilização ou remessa por via eletrónica por via postal.
5 — A faculdade de opção referida nos n.os 1 e 4 deve
ser publicitada aos utentes de forma clara nos locais de
atendimento.
6 — As comunicações por via eletrónica previstas no
presente artigo são gratuitas.
Artigo 22.º
Comunicações escritas na Administração

1 — Nas comunicações escritas internas e externas,
deve a Administração Pública adotar o meio mais económico e sustentável que para cada caso se revele eficaz,
nomeadamente a utilização de papel reciclado.
2 — Nas comunicações escritas internas da Administração Pública, incluindo os casos de comunicações entre
órgãos e entidades distintas, devem preferencialmente ser
utilizados meios eletrónicos, salvo quando tal utilização
seja impossível, ineficiente ou outras razões de fundado
interesse público o justifiquem.
3 — Nas comunicações escritas externas da Administração Pública são utilizados preferencialmente meios
eletrónicos nos termos do n.º 4 do artigo 13.º-A e demais
legislação aplicável.
4 — Os serviços devem elaborar modelos de requerimentos, relativos aos principais assuntos da sua competência, que facultam aos interessados no balcão único
eletrónico e ou no seu sítio na Internet, bem como nos
locais apropriados, em papel de formato A4 ou A5.
5 — Nas relações com os utentes, devem os serviços
aceitar qualquer meio bastante de identificação pessoal ou
de prova, minorando, sempre que possível, a exigência de
formalidades.
6 — Com vista a acelerar o processo de decisão,
devem os serviços proceder às necessárias consultas
mútuas, para obtenção de declarações, atestados, certidões e outros elementos ou informações já detidos
pela Administração Pública, através da plataforma de
interoperabilidade da Administração Pública (iAP), de
correio eletrónico, telefone, fax ou outros meios eletrónicos, nomeadamente através dos sítios na Internet dos
serviços, sem prejuízo de ulterior confirmação quando
estritamente indispensável.
7 — Na elaboração dos processos, devem os serviços
evitar a solicitação de pareceres e despachos internos
sempre que tais formalidades se afigurem redundantes
ou que não carreiem qualquer substância à formulação
da decisão.
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8 — Os dirigentes dos serviços devem promover o mecanismo da delegação e subdelegação de competências e
de assinatura da correspondência ou de expediente necessária à mera instrução dos processos, em diferentes níveis
da hierarquia, se possível, no próprio posto de execução,
mencionando o nome, cargo do delegante ou subdelegante
e a qualidade em que assina.
9 — Os serviços devem informar por escrito os utentes da previsão do tempo de resposta sempre que para o
assunto apresentado, oralmente ou por escrito, se afigure
prazo de resolução superior a um mês.
Artigo 23.º

para efeito de contacto por parte dos cidadãos e de entidades públicas e privadas e divulgá-lo de forma adequada,
bem como assegurar a sua gestão eficaz.
2 — A correspondência transmitida por via eletrónica
tem o mesmo valor da trocada em suporte de papel, devendo ser-lhe conferida, pela Administração e pelos particulares, idêntico tratamento.
3 — Os requerimentos apresentados pelos utentes dos
serviços públicos devem ser preferencialmente entregues
através do balcão único eletrónico ou do respetivo portal
ou sítio na Internet.
4 — [Revogado].

Identificação dos intervenientes nos processos administrativos

CAPÍTULO IV

1 — Os documentos escritos que constituem os processos administrativos internos, bem como todos os despachos
e informações que sobre eles forem exarados, devem sempre identificar os trabalhadores em funções públicas seus
subscritores e a qualidade em que o fazem, sem prejuízo
do disposto na parte final do n.º 8 do artigo anterior.
2 — A identificação faz-se mediante assinatura e indicação do nome e do cargo, exarados por forma adequada
ao efeito.
3 — O disposto nos números anteriores é aplicável aos
despachos dos membros do Governo.

Simplificação de procedimentos

Artigo 24.º
Comunicações com os serviços públicos

1 — Sempre que uma pessoa, singular ou coletiva, se dirija por escrito a qualquer serviço público, designadamente
nos requerimentos, petições ou recursos, e não recorra a
meios eletrónicos para o efeito, devem ser utilizadas folhas
de papel normalizadas, brancas ou de cores pálidas, de
formato tipo A4 ou A5.
2 — O disposto no número anterior não se aplica às
queixas e reclamações apresentadas através do livro de
reclamações.
3 — Os suportes referidos no n.º 1 podem incluir elementos identificadores da pessoa, singular ou coletiva,
nomeadamente sigla, logótipo, endereço ou referências
de telecomunicações.
4 — Salvo no caso dos atos a que se refere o n.º 2, não é
permitida a recusa de aceitação ou tratamento de documentos de qualquer natureza com fundamento na inadequação
dos suportes em que estão escritos, desde que não fique
prejudicada a sua legibilidade.
5 — Os serviços públicos devem facultar gratuitamente
aos utentes que o solicitem os suportes de escrita referidos
no n.º 1.
Artigo 25.º
Comunicações informáticas

1 — [Revogado].
2 — Na transferência de informação através de meios
eletrónicos deve ser assegurada a autenticidade da informação e da identidade dos seus emissores por meios
adequados.
Artigo 26.º
Correio eletrónico e balcão único eletrónico

1 — Os serviços e organismos da Administração Pública
devem disponibilizar um endereço de correio eletrónico

Artigo 27.º
Delegação e subdelegação de competências

Todos os serviços adotarão, nos termos legais aplicáveis,
mecanismos de delegação e subdelegação de competências
que propiciem respostas céleres às solicitações dos utentes
e proporcionem um pronto cumprimento de obrigações e
uma gestão mais célere e desburocratizada.
Artigo 28.º
Certificação multiúso

1 — Os atestados, certidões, certificações ou qualquer
outro tipo de documento destinado a declarar ou a fazer
prova de quaisquer factos podem, durante o seu prazo de
validade, ser utilizados em diferentes serviços ou com
distintas finalidades.
2 — Para obtenção dos documentos referidos no número anterior, é irrelevante a indicação dos fins a que se
destinam.
3 — Excetuam-se do disposto nos números anteriores os
documentos que sejam solicitados expressamente para fins
específicos e, pelos quais, dado o seu caráter social, sejam
cobradas quantias reduzidas, a título de emolumentos.
4 — Nos termos do Decreto-Lei n.º 174/97, de 19 de julho, os atestados de incapacidade podem ser utilizados para
todos os fins legalmente previstos, adquirindo uma função
multiúso, devendo todas as entidades públicas ou privadas,
perante quem sejam exibidos, devolvê-los aos interessados
ou seus representantes, após a notação de conformidade
com o original, aposta em fotocópia simples.
Artigo 28.º-A
Dispensa de apresentação de documentos

1 — Os cidadãos e agentes económicos são dispensados
da apresentação dos documentos em posse de qualquer
serviço e organismo da Administração Pública, quando
derem o seu consentimento para que a entidade responsável
pela prestação do serviço proceda à sua obtenção.
2 — Os serviços e organismos da Administração Pública
devem assegurar, entre si, a partilha de dados e ou documentos públicos necessários a um determinado processo
ou prestação de serviços, em respeito pelas regras relativas
à proteção de dados pessoais.
3 — Deve ser promovida a criação de certidões permanentes online ou mecanismos de consulta de dados eletrónicos por via da plataforma iAP, reduzindo-se ao mínimo
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a necessidade de entrega de documentos instrutórios por
parte dos cidadãos.
4 — Sem prejuízo do disposto em lei especial, as taxas,
emolumentos ou outros encargos devidos pela correspondente atividade administrativa dos serviços e organismos
da Administração que disponibilizem documentos ou
informação nos termos dos números anteriores, são cobrados pelo serviço ou organismo ao qual foi dado consentimento para a obtenção oficiosa desses documentos
ou informações.
5 — Compete ao serviço ou organismo a transferência
dos montantes recebidos nos termos do número anterior
para os serviços e organismos que, nos termos da lei, os
devam cobrar.
6 — Quando haja lugar à cobrança referida no número
anterior, é transmitida ao utente a discriminação de todas as
taxas, emolumentos ou outros encargos que sejam devidos,
bem como dos atos, formalidades, documentos ou outros
bens a que dizem respeito.
Artigo 29.º
Respostas por meios eletrónicos e via postal sem franquia

Quando for necessário recolher informação que dispense
a presença do utente pode ser-lhe enviado documento pedindo o preenchimento de formulário para reenvio por
meios eletrónicos ou por carta ou postal de resposta sem
franquia, devidamente autorizada.

Artigo 32.º
Dispensa dos originais dos documentos

1 — Para a instrução de procedimentos administrativos
é suficiente a cópia simples, em suporte digital ou de papel,
de documento autêntico ou autenticado, sem prejuízo do
número seguinte.
2 — Pode ser exigida a exibição de original ou documento autenticado nos casos em que tal resulte de lei especial ou, para conferência, quando haja dúvidas fundadas
acerca do conteúdo ou autenticidade da cópia simples,
devendo para o efeito ser fixado um prazo razoável não
inferior a cinco dias úteis.
3 — No caso previsto no número anterior, o trabalhador
em funções públicas declara a sua conformidade com o
original, mediante aposição da sua rubrica na cópia simples
ou mediante declaração em documento autónomo.
4 — Se o documento autêntico ou autenticado constar
de arquivo de serviço público, a conformidade da respetiva
cópia simples com o original decorre:
a) Automaticamente, de menção expressa no próprio
documento, quando este seja originariamente digital; ou
b) De declaração de conformidade do dirigente competente do respetivo arquivo, através de assinatura na cópia
simples, ou em documento autónomo.
5 — As cópias simples de documentos, reconhecidas nos
termos dos números anteriores, não produzem fé pública.

Artigo 30.º

Artigo 33.º

Meios automáticos de pagamento

Substituição do atestado de residência pelo cartão de eleitor

1 — Os pagamentos devidos à Administração Pública
devem poder ser efetuados através da rede pública de
caixas automáticas ou de terminais dedicados a pagamentos, em condições a acordar com as entidades gestoras
de sistemas de transferência eletrónica de fundos, com
salvaguarda do registo das operações.
2 — Os serviços públicos devem fomentar a utilização progressiva de meios automáticos e eletrónicos de
pagamentos devidos à Administração Pública, com vista
à substituição da exigência do cheque visado.
3 — Sempre que possível, a Administração Pública deve
permitir igualmente pagamentos por transferência bancária,
com salvaguarda do registo adequado das operações.
4 — O pagamento de serviços públicos prestados por
meios eletrónicos deve ser efetuado preferencialmente
através da Plataforma de Pagamentos da Administração
Pública (PPAP).

1 — O atestado de residência para instrução de processos administrativos, quando legalmente exigido, é substituído pela apresentação do cartão de cidadão ou de quaisquer outros elementos que sejam adequados a demonstrar
inequivocamente a residência do cidadão.
2 — Quando a entrega da documentação necessária à
instrução dos processos referidos no artigo anterior for
feita pelo interessado ou por outrem, deve o trabalhador
em funções públicas que a receber confirmar através de
documento de identificação civil ou documento equivalente
a assinatura do cidadão.
3 — No caso de envio de documentação por via eletrónica ou através dos serviços de correio, o interessado deve
juntar ao processo cópia de documento de identificação civil.
4 — Em caso de dúvida quanto à veracidade das declarações, os serviços devem promover oficiosamente a
confirmação dos dados relativos à residência, junto das
juntas de freguesia respetivas.

Artigo 31.º
Dispensa do reconhecimento de assinatura

1 — Nos termos dos artigos 1.º e 2.º do Decreto-Lei
n.º 250/96, de 24 de dezembro, encontram-se abolidos os
reconhecimentos notariais de letra e assinatura, ou só de
assinatura, feitos por semelhança e sem menções especiais
relativas aos signatários.
2 — A exigência em disposição legal de reconhecimento
por semelhança ou sem determinação de espécie considera-se substituída pela indicação, feita pelo signatário,
do número, data e entidade emitente do respetivo bilhete
de identidade ou documento equivalente, emitido pela autoridade competente de um dos países da União Europeia
ou do passaporte.

Artigo 34.º
Atestados emitidos pelas juntas de freguesia

1 — Os atestados de residência, vida e situação económica dos cidadãos, bem como os termos de identidade
e justificação administrativa, passados pelas juntas de
freguesia, nos termos das alíneas qq) e rr) do n.º 1 do
artigo 16.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, devem
ser emitidos desde que qualquer dos membros do respetivo
executivo ou da assembleia de freguesia tenha conhecimento direto dos factos a atestar, ou quando a sua prova
seja feita por testemunho oral ou escrito de dois cidadãos
eleitores recenseados na freguesia ou ainda por outro meio
legalmente admissível.
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2 — Nos casos de urgência, o presidente da junta de
freguesia pode passar os atestados a que se refere este diploma, independentemente de prévia deliberação da junta.
3 — Não está sujeita a forma especial a produção de
qualquer das provas referidas, devendo, quando orais, ser
reduzidas a escrito pelo funcionário que as receber e confirmadas mediante assinatura de quem as apresentar.
4 — As falsas declarações são punidas nos termos da
lei penal.
5 — A certidão, relativa à situação económica do cidadão, que contenha referência à sua residência faz prova
plena desse facto e dispensa a junção no mesmo processo
de atestado de residência ou cartão de eleitor.
6 — As certidões referidas no número anterior podem
ser substituídas por atestados passados pelo presidente
da junta.
Artigo 35.º
Atestados médicos

1 — Nos atestados comprovativos de saúde e de doença
está abolido o reconhecimento notarial da assinatura do
médico.
2 — A certificação da saúde ou da doença, para quaisquer efeitos legalmente exigíveis, designadamente para
a justificação de faltas por motivo de doença ou estado
comprovativo de saúde, é lavrada em papel com o timbre
do médico ou entidade responsável.
CAPÍTULO V
Mecanismos de audição e participação
Artigo 35.º-A
Sistema de elogios, sugestões e reclamações dos utentes

1 — Os elogios, sugestões e reclamações dos utentes
relativos aos serviços prestados por um serviço ou organismo da Administração Pública e às pessoas que o
tenham prestado, bem como em relação a procedimentos
administrativos, são feitos online em plataformas próprias
disponibilizadas na Internet.
2 — A divulgação dos sítios na Internet onde são disponibilizadas as plataformas referidas no número anterior
deve ser feita em todos os serviços públicos e em todos os
serviços online, de forma bem visível para o utente.
3 — A AMA, I. P., disponibiliza uma plataforma na
Internet destinada a acolher os elogios, sugestões e reclamações dos serviços e organismos da Administração
Pública que não tenham uma plataforma específica para
o efeito.
4 — Às plataformas previstas no presente artigo aplicam-se as garantias em matéria de proteção de dados pessoais previstas na Lei n.º 67/98, de 26 de outubro.
5 — Sempre que possível, devem ser disponibilizados
meios informáticos que permitam aos utentes, querendo,
apresentar online, no próprio local de atendimento, elogios,
sugestões e reclamações.
6 — Nos locais de atendimento ao público são disponibilizados, como meios subsidiários de apresentação de
elogios, sugestões e reclamações, a caixa de sugestões e
elogios, bem como o livro de reclamações, devendo ser
utilizados apenas quando seja impossível ou inconveniente
a apresentação online dos mesmos.

Artigo 36.º
Elogios e sugestões dos utentes

1 — A audição dos utentes, com vista a aferir a qualidade dos serviços públicos, concretiza-se através de:
a) Elogios e opiniões, por meio das quais se pretende
conhecer o que o utente pensa do modo como é atendido
e da qualidade, adequação, tempo de espera e custo do
serviço que lhe é prestado pela Administração;
b) Sugestões, através das quais se pretende que o utente
faça propostas concretas de melhoria a introduzir no funcionamento dos serviços públicos;
c) Outros contributos escritos para a modernização administrativa, por meio dos quais o utente possa manifestar
o seu desacordo ou a sua divergência em relação à forma
como foi atendido, como lhe foi prestado determinado
serviço ou ainda como a lei ou regulamento lhe impõe
formalidades desnecessárias.
2 — [Revogado].
3 — [Revogado].
4 — Os serviços e organismos devem, sempre que possível, dar acolhimento às sugestões e opiniões emitidas pelos
utentes, no sentido de melhorar a sua gestão e funcionamento ou, quando caso disso, sugerir medidas legislativas
adequadas a simplificar procedimentos.
Artigo 37.º
Sugestões dos trabalhadores

1 — Os trabalhadores em funções públicas, no normal
exercício das funções e como demonstração do seu empenho na gestão dos serviços públicos, devem apresentar
sugestões suscetíveis de melhorar o funcionamento e a
qualidade dos serviços a que pertencem.
2 — Sempre que as sugestões sejam apresentadas por
escrito e incluam um programa de ação, devem ser avaliadas pelos dirigentes máximos no sentido da viabilidade
da sua aplicação.
3 — Se os programas propostos forem aprovados e
implantados, o trabalhador em funções públicas pode beneficiar da frequência de um curso de especialização ou
bolsa de estudo na respetiva área de intervenção.
4 — Se a natureza da proposta apresentada evidenciar
mérito, embora não justifique as ações referidas no número
anterior, o trabalhador em funções públicas tem direito a
um louvor do dirigente máximo do serviço, que constará,
para todos os efeitos legais, do seu processo individual.
Artigo 38.º
Reclamações

1 — Nos termos do disposto no artigo 35.º-A, os serviços
e organismos da Administração Pública devem divulgar aos
utentes de forma visível a existência de livro de reclamações nos locais onde seja efetuado atendimento ao público.
2 — A autenticação do livro de reclamações compete ao
dirigente máximo do serviço ou organismo, em exercício
de funções à data da abertura do livro, competência que
pode ser delegada, nos casos de serviços desconcentrados,
nos respetivos responsáveis.
3 — A cópia azul do livro de reclamações deve ser
enviada pelo serviço reclamado ao gabinete do membro
do Governo competente, acompanhada de informação
sobre a reclamação, donde constem as medidas corretivas
adotadas.
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4 — A cópia amarela da reclamação deve ser enviada
diretamente para a AMA, I. P., acompanhada da informação referida no número anterior, sendo logo que possível
enviada cópia da resposta dada ao reclamante.
5 — Independentemente da fase de tramitação em que se
encontrem as reclamações na base de dados da AMA, I. P.,
cabe a cada serviço reclamado dar resposta ao reclamante,
acompanhada da devida justificação, bem como das medidas tomadas ou a tomar, se for caso disso, no prazo
máximo de 15 dias.
6 — Se para além da resposta dada pelo serviço, a reclamação for objeto de decisão final superior, esta será
comunicada ao reclamante, preferencialmente por via eletrónica, pelo serviço ou gabinete do membro do Governo
responsável e dada a conhecer à AMA, I. P.
7 — Se for caso disso, o membro do Governo que tutela
a Administração Pública deve diligenciar no sentido da
realização de auditorias, nos termos legalmente previstos.
8 — O modelo do livro de reclamações é definido por
portaria do membro do Governo responsável pela Administração Pública.
9 — O disposto nos números anteriores aplica-se com
as devidas adaptações às reclamações apresentadas nas
plataformas previstas no artigo 35.º-A, sendo o envio das
cópias amarelas e azuis substituído pelo reencaminhamento
automático e digital da reclamação apresentada no sítio
na Internet.
10 — As reclamações apresentadas em relação aos serviços públicos online são feitas exclusivamente nas plataformas previstas no artigo 35.º-A, aplicando-se-lhes, com
as devidas adaptações, o disposto no presente artigo.
11 — A transmissão à AMA, I. P., da informação prevista nos números anteriores é precedida de remoção dos
dados pessoais dos reclamantes.

devidamente publicitado nos portais de entrada na Administração Pública, geridos pela AMA, I. P., que procede à
ordenação dos locais e linhas de atendimento ao público,
bem como dos portais e sítios na Internet da Administração
Pública em função da avaliação dada pelos utentes.
4 — Através de resolução do Conselho de Ministros são
regulamentados o sistema eletrónico de avaliação automática e de classificação, pelos utentes, dos locais e linhas
de atendimento ao público, bem como dos portais e sítios
na Internet da Administração Pública.

Artigo 39.º
Obrigatoriedade de resposta

1 — Toda a correspondência, designadamente sugestões, críticas ou pedidos de informação cujos autores se
identifiquem, dirigida a qualquer serviço será objeto de
análise e decisão, devendo ser objeto de resposta com a
maior brevidade possível.
2 — Sem prejuízo do disposto na lei, no prazo de 15 dias
deve ser dada resposta na qual seja comunicada:
a) A decisão final tomada sobre as questões suscitadas
pelo autor da correspondência, quando a sua complexidade
e a carga de trabalho do serviço não o impeçam;
b) Informação intercalar sobre o estado em que se encontra a análise da comunicação apresentada; ou
c) A rejeição liminar da comunicação apresentada,
quando a lei assim o determine.
Artigo 39.º-A
Avaliação pelos utentes

1 — São criados mecanismos de avaliação automática
pelos utentes dos locais e linhas de atendimento ao público,
bem como dos portais e sítios na Internet da Administração
Pública.
2 — A avaliação dada pelos utentes é objeto de publicitação nos respetivos portais e sítios na Internet bem como
nos locais de atendimento ao público, de forma visível.
3 — É criado um sistema de classificação baseado na
avaliação pelos utentes referida nos números anteriores,

CAPÍTULO VI
Instrumentos de apoio à gestão
Artigo 40.º
Plano e relatório de atividades

1 — Os serviços e organismos da Administração Pública
devem elaborar planos e relatórios anuais de atividades,
de acordo com o disposto no Decreto-Lei n.º 183/96, de
27 de setembro.
2 — Os planos e relatórios de atividades devem contemplar, em capítulo próprio, as medidas de modernização administrativa, nomeadamente relativas à desburocratização, qualidade e inovação, e, em especial, as que
deem cumprimento ao n.º 1 do artigo 2.º do Decreto-Lei
n.º 74/2014, de 13 de maio, que se propõem desenvolver,
bem como avaliar a sua aplicação em cada ano e a previsão
das poupanças associadas a tais medidas.
3 — Os relatórios de atividades devem incluir indicadores que quantifiquem as solicitações entradas e as
respetivas respostas, a que se refere o n.º 1 do artigo 39.º
Artigo 41.º
Balanço social

Os serviços e organismos da Administração Pública
devem elaborar anualmente o seu balanço social, com
referência a 31 de dezembro do ano anterior, de acordo
com o disposto no Decreto-Lei n.º 190/96, de 9 de outubro.
Artigo 42.º
Relatório da modernização administrativa

1 — Compete às secretarias-gerais ou aos serviços de
cada ministério com atribuições e competências nas áreas
de inovação, modernização e política de qualidade, a elaboração de relatórios anuais de avaliação das medidas de
modernização administrativa executadas no âmbito dos
respetivos ministérios, a enviar ao membro do Governo
competente, com cópia dirigida à AMA, I. P., para os efeitos previstos no artigo seguinte.
2 — Na administração local, compete à Direção-Geral
das Autarquias Locais a elaboração do relatório anual de
avaliação das medidas de modernização administrativa
executadas no âmbito das autarquias locais, do qual deve
ser remetida cópia à AMA, I. P., para os efeitos previstos
no artigo seguinte.
3 — Os relatórios de avaliação referidos nos números
anteriores incidem, obrigatoriamente, sobre os seguintes
aspetos:
a) Formalidades que foram extintas ou simplificadas;
b) Medidas de simplificação introduzidas, designadamente as previstas no capítulo IV;
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c) Melhoria no acolhimento e atendimento dos utentes;
d) Melhoria nos meios de comunicação com os utentes
do serviço;
e) Disponibilização de suportes informativos;
f) Inovações tecnológicas introduzidas;
g) Avaliação global do conjunto dos elogios, sugestões
e das reclamações e síntese das medidas adotadas em consequência dos mesmos;
h) Valor global estimado da redução de custos de contexto para os cidadãos e agentes económicos decorrente das
medidas de simplificação e modernização administrativa
adotadas;
i) Valor global estimado das poupanças decorrentes das
medidas de modernização e simplificação administrativa
adotadas.
Artigo 43.º
Observatório da modernização administrativa

1 — A Rede Interministerial para a Modernização Administrativa (RIMA), prevista no Decreto-Lei n.º 4/97,
de 4 janeiro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 72/2014, de
13 de maio, constitui-se como observatório permanente
da modernização administrativa, nas áreas reguladas pelo
presente diploma, cabendo à AMA, I. P., dar-lhe o apoio
técnico necessário para o efeito.
2 — Para os efeitos do número anterior, compete à
AMA, I. P., proceder à análise dos relatórios referidos no
artigo anterior, elaborar estudo sintético, mas detalhado,
das principais medidas tomadas e propor recomendações ou
medidas legislativas que contribuam para uma maior qualidade, eficácia e eficiência da Administração Pública.
3 — O estudo referido no número anterior avalia, em
especial:
a) A informação agregada relativa à redução de custos
de contexto para os cidadãos e agentes económicos e às
poupanças decorrentes das medidas de simplificação e
modernização administrativa adotadas;
b) A informação agregada relativa aos elogios, reclamações e sugestões apresentados nos termos dos artigos 35.º-A
a 38.º, bem como a informação agregada relativa à classificação dos locais e linhas de atendimento ao público,
bem como dos portais e sítios na Internet da Administração
Pública, prevista no artigo 39.º-A.
Artigo 44.º
Qualidade em serviços públicos

Os serviços e organismos da Administração Pública
devem elaborar, progressivamente, cartas de qualidade.
Artigo 45.º
Papel inovador dos dirigentes

1 — Os dirigentes devem pautar a sua gestão, com vista
ao cumprimento da missão do serviço, através da definição dos objetivos anuais a atingir, do nível dos serviços a
prestar, da criação e manutenção de critérios de qualidade,
bem como a motivação e estímulo dos seus funcionários
e a preocupação da boa imagem do serviço.
2 — Os dirigentes máximos dos serviços públicos
devem elaborar um programa de ação que vise o aperfeiçoamento e a qualidade dos serviços, nomeadamente
através da elaboração de cartas de qualidade, metodologias
de melhores práticas de gestão e sistemas de garantia de
conformidade face aos objetivos exigidos.

3 — Os dirigentes de todas as unidades e subunidades
orgânicas devem promover reuniões periódicas para a
divulgação de documentos internos e normas de procedimento, bem como reuniões temáticas que promovam o
debate e o esclarecimento das ações a desenvolver para
cumprimento dos objetivos do serviço.
4 — Com vista a garantir melhor qualidade, eficácia
e eficiência, cabe aos dirigentes definir e incentivar planos de formação individuais ou de grupo que permitam
a formação e aperfeiçoamento profissional contínuo dos
profissionais do serviço.
5 — Os planos de formação devem ser orientados no
sentido de uma Administração ao serviço do cidadão, tendo
em conta os objetivos do organismo, bem como o desenvolvimento social, cultural e técnico dos seus funcionários
e agentes.
Artigo 46.º
Programas de recetividade ao utente

Os serviços devem melhorar o nível de recetividade aos
seus utentes, de acordo com o seu âmbito de ação, atuando,
em especial, nos seguintes domínios:
a) Adequação de disposições legais desatualizadas e estudo da racionalização e simplificação de formalidades;
b) Melhoria de instalações;
c) Formação de atendedores de público;
d) Melhoria de equipamentos que constituam infraestruturas ao atendimento;
e) Adoção de sistemas, métodos e técnicas inovadores
que potenciem uma pronta resposta às solicitações legítimas dos utentes;
f) Avaliação da qualidade e do impacte dos serviços
prestados pelo serviço.
CAPÍTULO VII
Divulgação de informação administrativa
Artigo 47.º
Portais e sítios na Internet da Administração Pública

1 — Todos os serviços e organismos da Administração
Pública devem disponibilizar aos cidadãos e aos agentes
económicos portais e ou sítios na Internet que têm como
objetivos:
a) Disponibilizar para o público a informação básica e
de cidadania, sobre direitos, obrigações e procedimentos,
na relação que estabelece com a Administração Pública;
b) Garantir a simplicidade, rapidez e fiabilidade da informação administrativa que o cidadão ou grupos específicos
de cidadãos necessitam no seu dia-a-dia;
c) Permitir a identificação e o acesso a bases de dados
especializadas, de forma a dar respostas a questões mais
específicas, bem como permitir a criação de subsistemas
de informação destinados a servir clientes específicos;
d) Possibilitar e facilitar, gradualmente, o contacto interativo com simulações e prestações de serviços concretos,
através das tecnologias de informação e de programas
específicos, que tenham real utilidade para o cidadão.
2 — A informação devidamente organizada pelos serviços e organismos da Administração Pública deve ser
atualizada com frequência, de modo a não defraudar as
expectativas dos cidadãos e dos agentes económicos.
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3 — Os sítios e portais na Internet devem ser concebidos
e atualizados de modo a observar as melhores práticas em
matéria de acessibilidade e usabilidade.
4 — Todos os serviços e organismos do Estado devem
comunicar à AMA, I. P., e mantê-la informada de todos os
sítios na Internet públicos que tenham a seu cargo, devendo
a AMA, I. P., desenvolver e atualizar o cadastro dos sítios
na Internet do Estado.
5 — A AMA, I. P., é responsável por identificar os sítios na Internet do Estado que estejam descontinuados e
comunicá-lo aos respetivos serviços e organismos, bem
como às entidades responsáveis pelos arquivos digitais
do Estado e pela preservação de conteúdos disponíveis
na Internet nacional.
6 — Os portais e sítios na Internet referidos no n.º 1
devem estar acessíveis através de hiperligação nos portais de entrada na Administração Pública, geridos pela
AMA, I. P.
7 — Todos os portais e sítios na Internet do Estado devem ter uma hiperligação visível para os portais de entrada
na Administração Pública referidos no número anterior

trabalhadores que exerçam funções idênticas a estes, independentemente do vínculo ao abrigo do qual as exerçam.

Artigo 48.º

Artigo 52.º

Meios de divulgação

Norma revogatória

Os serviços públicos devem, sempre que possível, promover meios de divulgação multimédia das suas atividades, nomeadamente através das plataformas gratuitas de
divulgação vídeo online, com o objetivo de esclarecer os
utentes sobre o seu funcionamento.
Artigo 49.º
Sistema de pesquisa online de informação pública

1 — É criado o sistema de pesquisa online de informação pública que indexa todos os conteúdos públicos dos
sítios na Internet das entidades públicas.
2 — A informação pública referida no número anterior
corresponde à informação que pela sua natureza e nos
termos da lei possa ser disponibilizada ao público.
3 — Esse sistema é gerido pela AMA, I. P., e é disponibilizado nos portais de entrada da Administração Pública.
CAPÍTULO VIII

Artigo 51.º
Pessoal dirigente

1 — As referências feitas no presente diploma aos dirigentes máximos dos serviços entendem-se reportadas
aos secretários-gerais, diretores-gerais e pessoal de cargos
equiparados, bem como ao pessoal dirigente diretamente
dependente de qualquer membro do Governo.
2 — As competências atribuídas no presente diploma
aos membros do Governo e aos dirigentes máximos dos
serviços são, na administração local, cometidas:
a) Ao presidente da câmara municipal, nas câmaras
municipais;
b) Ao presidente do conselho de administração, nas associações de municípios e nos serviços municipalizados;
c) À junta de freguesia, nas juntas de freguesia;
d) Ao presidente da mesa da assembleia distrital, nas
assembleias distritais.

São revogados os seguintes diplomas:
Resolução do Conselho de Ministros n.º 6/87, de 29 de
janeiro;
Decreto-Lei n.º 149/87, de 30 de março;
Resolução do Conselho de Ministros n.º 31/87, de 29 de
maio;
Resolução do Conselho de Ministros n.º 34/87, de 8 de
julho;
Resolução do Conselho de Ministros n.º 36/87, de 10 de
julho;
Decreto-Lei n.º 48/88, de 17 de fevereiro;
Resolução do Conselho de Ministros n.º 16/88, de 2 de
maio;
Decreto-Lei n.º 217/88, de 27 de junho;
Despacho do Primeiro-Ministro n.º 1/89, publicado no
Diário da República, 2.ª série, de 12 de janeiro;
Decreto-Lei n.º 19/89, de 19 de janeiro;
Decreto-Lei n.º 112/90, de 2 de abril;
Decreto-Lei n.º 383/90, de 10 de dezembro;
Decreto-Lei n.º 129/91, de 2 de abril

Disposições finais
Artigo 50.º
Prevalência

1 — O presente decreto-lei prevalece sobre quaisquer
disposições gerais relativas aos diversos serviços e organismos da Administração Pública.
2 — Os dirigentes dos serviços ou organismos mencionados no número anterior, que adotem ou autorizem a
adoção de medidas internas em contravenção com o presente diploma, incorrem em responsabilidade disciplinar,
nos termos do respetivo estatuto disciplinar.
Artigo 50.º-A
Referências a trabalhadores em funções públicas

As referências no presente diploma a trabalhadores em
funções públicas consideram-se também feitas a outros

Decreto-Lei n.º 74/2014
de 13 de maio

A progressiva prestação digital de serviços públicos
em Portugal é um caso de sucesso, sendo disso paradigmática a utilização do portal das finanças, bem como a
disponibilização de um variadíssimo leque de serviços no
setor da Justiça, designadamente em matéria de registos
e notariado, ou no portal da empresa e, em particular, no
balcão do empreendedor. Aliás, é de tal forma significativo
o número de interações entre os cidadãos e a Administração
Pública que pode decorrer online, que se torna cada vez
mais a exceção o número de serviços que não possam ser
realizados de tal forma.
No entanto, tem sido salientado em diversos estudos
que, em geral, o nível e a intensidade de utilização pelos cidadãos e agentes económicos dos serviços públicos
disponibilizados na Internet não acompanham o nível de

Decreto-Lei nº 135/99, de 22 de Abril,
que estabelece medidas de modernização administrativa, designadamente
sobre acolhimento e atendimento dos cidadãos em geral e dos agentes
económicos em particular, comunicação administrativa, simplificação de
procedimentos, audição dos utentes e sistema de informação para a gestão
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Artigo 54.o
[. . .]

1—..........................................
2 — Nas acções de formação previstas no número
anterior devem estar envolvidos, designadamente, os
centros de formação de associações de escolas, os estabelecimentos de ensino superior e as organizações de
professores.
Artigo 56.o
[. . .]

Por despacho do Ministro da Educação será constituída uma comissão à qual competirá proceder à avaliação anual dos resultados da aplicação do regime de
autonomia, administração e gestão estabelecido no presente diploma.»
Aprovada em 11 de Fevereiro de 1999.
O Presidente da Assembleia da República, António
de Almeida Santos.
Promulgada em 5 de Abril de 1999.
Publique-se.
O Presidente da República, JORGE SAMPAIO.
Referendada em 9 de Abril de 1999.
O Primeiro-Ministro, António Manuel de Oliveira
Guterres.
Resolução da Assembleia da República n.o 33/99
Recomenda ao Governo que, no imediato, baixe o montante do
imposto sobre os produtos petrolíferos

A Assembleia da República resolve, nos termos do
n.o 5 do artigo 166.o da Constituição, recomendar ao
Governo que, no imediato, baixe o montante do imposto
sobre os produtos petrolíferos para a média cobrada
no ano de 1998 e que, a curto prazo, proceda a uma
aproximação dos preços dos combustíveis líquidos em
Portugal aos que são praticados na vizinha Espanha.
Aprovada em 8 de Abril de 1999.
O Presidente da Assembleia da República, António
de Almeida Santos.

PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
Decreto-Lei n.o 135/99
de 22 de Abril

As exigências das sociedades modernas e a afirmação
de novos valores sociais têm conduzido, um pouco por
todo o mundo, ao aprofundamento da complexidade
das funções do Estado e à correspondente preocupação
de defesa dos direitos dos cidadãos e respeito pelas suas
necessidades face à Administração Pública.
A resposta pronta, correcta e com qualidade, que
efective direitos e viabilize iniciativas, não se compadece
com processos e métodos de trabalho anacrónicos e
burocráticos, pouco próprios das modernas sociedades
democráticas, que devem superar conflitos de valores

da tradicional cultura administrativa, face às imposições
dos actuais ritmos de vida e às aspirações cada vez mais
exigentes do cidadão, cliente do serviço público.
Como se reconhece no Programa do Governo, o resultado global da economia e do desenvolvimento social
dependem, em grande parte, da interligação, complementaridade e cooperação entre sectores público, privado e social. Nesta óptica, tem o Governo vindo a
desenvolver um esforço permanente de reforço das relações entre a Administração e a sociedade, aprofundando
a cultura do serviço público, orientada para os cidadãos
e para uma eficaz gestão pública que se paute pela eficácia, eficiência e qualidade da Administração.
Criar um modelo de Administração Pública ao serviço
do desenvolvimento harmonioso do País, das necessidades da sociedade em geral e dos cidadãos e agentes
económicos em particular tem sido uma das preocupações permanentes da modernização administrativa,
que se vem consubstanciando pela aproximação da
Administração aos utentes, pela prestação de melhores
serviços, pela desburocratização de procedimentos e
pelo aumento de qualidade da gestão e funcionamento
do aparelho administrativo do Estado.
A dispersão das medidas e diplomas legais que têm
vindo a ser publicados de há 20 anos a esta parte, em
matéria de modernização administrativa, impõe ao
Governo a decisão de racionalizar, sistematizar e inovar,
num único diploma, as normas de âmbito geral aplicáveis
à Administração Pública e aos seus agentes, por forma
a facilitar o acesso às mesmas por parte dos seus destinatários e a torná-las mais conhecidas e transparentes
ao cidadão, cliente do serviço público.
Paralelamente, dos sistemas de audição de utentes
já implantados e da vontade generalizada dos parceiros
sociais resultou a necessidade de criar novos mecanismos
de modernização administrativa que garantam uma
maior aproximação da Administração aos cidadãos, bem
como de rever e aperfeiçoar os sistemas internos de
gestão, organização e funcionamento, de forma a melhorar a qualidade dos serviços prestados à colectividade
e apostar numa clara cultura de serviço público que
contribua, decisivamente, para o crescimento e desenvolvimento sócio-económico do País.
Neste sentido, o presente diploma, além de acolher
um conjunto de disposições legais inovadoras, sistematiza um conjunto de áreas fundamentais na relação cidadão-Administração, tão vastas e variadas como são o
acolhimento e atendimento ao público, a comunicação
administrativa, a simplificação de procedimentos, a audição dos utentes, os sistemas de informação para a gestão
e a divulgação de informação administrativa.
Foram ouvidos os órgãos de Governo próprios das
Regiões Autónomas, a Associação Nacional de Municípios Portugueses e a Associação Nacional de Freguesias.
Assim:
Nos termos da alínea a) do n.o 1 do artigo 198.o da
Constituição, o Governo decreta o seguinte:
CAPÍTULO I
Disposições gerais
Artigo 1.o
Objecto e âmbito de aplicação

1 — O presente diploma estabelece medidas de
modernização administrativa, designadamente sobre
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acolhimento e atendimento dos cidadãos em geral e
dos agentes económicos em particular, comunicação
administrativa, simplificação de procedimentos, audição
dos utentes e sistema de informação para a gestão.
2 — O presente diploma aplica-se a todos os serviços
da administração central, regional e local, bem como
aos institutos públicos nas modalidades de serviços personalizados do Estado ou de fundos públicos.
3 — A aplicação do presente diploma à administração
regional faz-se sem prejuízo da possibilidade de os competentes órgãos introduzirem as adaptações necessárias.
Artigo 2.o
Princípios de acção

Os serviços e organismos da Administração Pública
estão ao serviço do cidadão e devem orientar a sua
acção de acordo com os princípios da qualidade, da
protecção da confiança, da comunicação eficaz e transparente, da simplicidade, da responsabilidade e da gestão participativa, tendo em vista:
a) Garantir que a sua actividade se orienta para
a satisfação das necessidades dos cidadãos e seja
assegurada a audição dos mesmos como forma
de melhorar os métodos e procedimentos;
b) Aprofundar a confiança nos cidadãos, valorizando as suas declarações e dispensando comprovativos, sem prejuízo de penalização dos
infractores;
c) Assegurar uma comunicação eficaz e transparente, através da divulgação das suas actividades, das formalidades exigidas, do acesso à informação, da cordialidade do relacionamento, bem
como do recurso a novas tecnologias;
d) Privilegiar a opção pelos procedimentos mais
simples, cómodos, expeditos e económicos;
e) Adoptar procedimentos que garantam a sua eficácia e a assunção de responsabilidades por
parte dos funcionários;
f) Adoptar métodos de trabalho em equipa, promovendo a comunicação interna e a cooperação
intersectorial, desenvolvendo a motivação dos
funcionários para o esforço conjunto de melhorar os serviços e compartilhar os riscos e
responsabilidades.
Artigo 3.o

formalidades, nomeadamente de simplificação, de desburocratização, de melhoria dos serviços prestados, de
inovação tecnológica e facilidades de acesso à informação administrativa, devem conter no respectivo
preâmbulo a menção do objectivo a atingir com a concretização das referidas medidas de modernização
administrativa.
2 — A nota justificativa que acompanha os projectos
de diplomas acima referidos, no que diz respeito aos
aspectos mencionados no número anterior, deve fazer
menção expressa ao impacte das medidas legislativas
propostas, bem como de estudo prévio de impacte de
custos, quando as mesmas possam ter repercussões de
ordem económica.
3 — Os diplomas referidos no n.o 1 devem designar
obrigatoriamente um serviço ou organismo responsável
pelo acompanhamento e avaliação da execução das
medidas aprovadas.
Artigo 5.o
Deferimento tácito

Para além das situações previstas no n.o 3 do
artigo 108.o do Código do Procedimento Administrativo,
os serviços públicos devem propor aos órgãos competentes o elenco de outros casos de prática de actos administrativos ou do exercício de direitos pelos cidadãos
que, dependendo de aprovação ou de autorização administrativa, possam, sem prejuízo do interesse público,
ser objecto de deferimento tácito, através de consagração legal.
CAPÍTULO II
Acolhimento e atendimento dos cidadãos
Artigo 6.o
Horários de atendimento

1 — Os serviços ou organismos que tenham atendimento ao público devem praticar um horário contínuo
que abranja sempre o período da hora do almoço, salvo
se estiverem autorizados pelo respectivo membro do
Governo a praticar outro diferente.
2 — A prática do horário contínuo não prejudica o
período legalmente fixado de duração de trabalho diário
dos respectivos trabalhadores.
3 — Em todos os locais de acolhimento e atendimento
de público deve estar afixado, por forma bem visível,
o respectivo horário de funcionamento e atendimento.

Direitos dos utentes dos serviços públicos

1 — Os serviços e organismos da Administração
Pública, no âmbito das actividades exercidas ao abrigo
do n.o 2 do artigo 2.o da Lei n.o 24/96, de 31 de Julho,
devem adoptar as medidas adequadas a dar cumprimento ao disposto neste diploma, em especial no que
respeita à qualidade dos bens e serviços, à protecção
da saúde, da segurança física e dos interesses económicos dos cidadãos e à informação.
2 — Os utentes do serviço público têm direito a solicitar, oralmente ou por escrito, informação sobre o andamento dos processos administrativos que lhes digam
respeito.
Artigo 4.o
Medidas de modernização administrativa

1 — Os diplomas legais e regulamentares editados
pelo Governo, que consagrem medidas tendentes à criação, modificação ou extinção de procedimentos ou de

Artigo 7.o
Acolhimento e atendimento

1 — Sempre que a dimensão do serviços públicos o
justifique, na entrada a que os utentes tenham acesso,
deve permanecer um funcionário conhecedor da sua
estrutura e competências genéricas e com qualificação
em atendimento de público, que encaminhe os interessados e preste as primeiras informações.
2 — O espaço principal de acolhimento, recepção ou
atendimento deve ter:
a) Afixada informação sobre os locais onde são
tratados os diversos assuntos;
b) Afixada a tabela dos preços dos bens ou serviços
fornecidos;
c) Afixado o organograma do serviço, em que
sejam inscritos os nomes dos dirigentes e chefias
respectivos;
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d) Assinalada a existência de linhas de atendimento telefónico ao público;
e) Brochuras, desdobráveis, guias ou outros meios
de divulgação de actividades e respectivas formalidades.
3 — Em função da aglomeração de pessoas, deve ser
ponderada a instalação de sistemas de marcação de vez,
sinalização para auto-encaminhamento e pictogramas
de segurança, telefones públicos, instalações sanitárias,
dispositivo para fornecimento de água potável, vídeo,
televisor, computador que permita o acesso à Internet,
ao INFOCID ou a outro meio de divulgação multimedia.
4 — Salvo casos excepcionais, devidamente autorizados pelo membro do Governo responsável, o atendimento deve ser personalizado, isto é, em secretária individual, removendo-se os balcões e postigos, e os funcionários que o efectuem devem estar identificados.
Artigo 8.o
Prestação imediata de serviços

Sempre que a natureza do serviço solicitado pelo cidadão o permita, a sua prestação deve ser efectuada no
momento.
Artigo 9.o

3 — As linhas azuis devem ser apetrechadas com um
dispositivo especial para atendimento de chamadas por
ordem de entrada, bem como para a sua gravação, nos
períodos de encerramento dos serviços, para posterior
resposta.
4 — Sempre que possível e se justifique, o serviço
deve ponderar a instalação de linhas de atendimento
específico de custos reduzidos ou nulos para o utente.
5 — A existência destas linhas de atendimento é de
referência obrigatória em todas as comunicações e
suportes informativos externos, bem como nos anuários
telefónicos.
Artigo 12.o
Encaminhamento de utentes e correspondência

1 — Toda a correspondência entregue em mão, em
qualquer edifício afecto à Administração, é obrigatoriamente recebida e encaminhada para os serviços respectivos pela unidade de recepção.
2 — Os serviços públicos remetem, directa e oficiosamente, toda a correspondência que lhes for indevidamente endereçada para as entidades e serviços competentes, informando os interessados.
3 — Os serviços procedem ao esclarecimento ou encaminhamento dos utentes que, presencialmente ou por
telefone, lhes apresentem assuntos da competência de
outros serviços ou entidades públicas.

Prioridades no atendimento

1 — Deve ser dada prioridade ao atendimento dos
idosos, doentes, grávidas, pessoas com deficiência ou
acompanhadas de crianças de colo e outros casos específicos com necessidades de atendimento prioritário.
2 — Os portadores de convocatórias têm prioridade
no atendimento junto do respectivo serviço público que
as emitiu.
Artigo 10.o
Especialização dos atendedores

1 — Os funcionários e agentes com funções ligadas
ao acolhimento e atendimento de utentes devem ter
uma formação específica no domínio das relações humanas e das competências do respectivo serviço, de forma
a ficarem habilitados a prestar directamente as informações solicitadas ou a encaminhar os utentes para os
postos de trabalho adequados.
2 — Se a solicitação dos utentes for feita por telefone,
deve o receptor identificar-se através do nome e da função que desempenha.
CAPÍTULO III
Comunicação administrativa
Artigo 11.o
Linhas de atendimento telefónico

1 — Nos serviços e organismos da Administração
Pública, onde as circunstâncias o justifiquem, são afectadas exclusivamente a pedidos de informação apresentados pelos utentes, uma ou mais linhas telefónicas,
designadas por linhas azuis, cuja instalação e manutenção deve ser prioritária.
2 — As linhas azuis devem ser adaptadas ou instaladas
de modo a não permitir a realização de chamadas internas ou para o exterior, garantindo assim a sua total
disponibilidade para o público.

Artigo 13.o
Formalidades administrativas

1 — Os serviços e organismos da Administração
Pública devem facultar aos respectivos utentes os formulários e os valores selados necessários à instrução
dos seus processos, de modo a evitar que o público
tenha de se deslocar para os adquirir.
2 — Os serviços e organismos devem proceder à sinalização do local de venda de formulários e valores selados necessários à respectiva actividade.
3 — Só podem ser exigidos formulários, formalidades
ou pagamentos que sejam expressamente mencionados
em lei ou regulamento, devendo cada serviço proceder
à sua simplificação em termos de quantidade e de conteúdo, bem como generalizar o uso de suportes em papel
pré-impresso.
Artigo 14.o
Suportes de comunicação administrativa

1 — Os suportes de comunicação administrativa
escrita, de natureza externa, devem sempre referir, para
além da designação oficial do serviço sem siglas, o endereço postal, os números de telefone, fax e o endereço
de correio electrónico do respectivo emissor.
2 — As comunicações referidas no número anterior
devem sempre identificar os funcionários e agentes ou
titulares dos órgãos subscritores das mesmas e em que
qualidade o fazem.
3 — A identificação faz-se mediante assinatura ou
rubrica, com indicação do nome e cargo exercido, de
forma adequada para o efeito.
4 — Quando nas comunicações dirigidas aos cidadãos
se faça referência a disposições de carácter normativo
ou a circulares internas da Administração, é obrigatório
transcrever a parte que é relevante para o andamento
ou resolução do processo ou anexar-se fotocópia do
documento que a consubstancia.
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Artigo 15.o

Convocatórias e avisos

1 — Só devem ser feitas convocatórias ou avisos aos
cidadãos desde que esgotadas outras diligências que permitam resolver as questões sem incómodos, perdas de
tempo e gastos provocados pela deslocação dos interessados.
2 — Nas convocatórias ou avisos dirigidos aos cidadãos ou entidades, o assunto objecto dos mesmos deve
ser descrito de forma simples e elucidativa, considerando-se inexistentes as que contenham referências
vagas, nomeadamente «assunto do seu interesse», «processo pendente» ou similares.
3 — As convocatórias devem marcar a data de comparência com uma antecedência mínima de oito dias
úteis e referir expressamente o dia, a hora e o local
exacto de atendimento e, sempre que possível, o nome
do funcionário a contactar.
Artigo 16.o
Redacção de documentos

Na redacção dos documentos, designadamente de formulários, ofícios, minutas de requerimentos, avisos, convocatórias, certidões e declarações, em especial na
comunicação com os cidadãos, deve usar-se linguagem
simples, clara, concisa e significativa, sem siglas, termos
técnicos ou expressões reverenciais ou intimidatórias.
Artigo 17.o
Modelos de requerimento

1 — Nas minutas e nos modelos de requerimento só
devem constar os dados indispensáveis, referidos nas
alíneas a) a e) do n.o 1 do artigo 74.o do Código do
Procedimento Administrativo, ficando vedada a exigência de elementos que não se destinem a ser tratados
ou não acrescentem informação relevante à já existente
no serviço ou que conste dos documentos exigidos.
2 — As minutas e os modelos de requerimentos e
formulários devem respeitar os princípios e orientações
de normalização e incluir instruções de preenchimento
simples e suficientes.
3 — A identificação das pessoas, singulares ou colectivas, faz-se de acordo com o disposto na alínea b) do
n.o 1 do artigo 74.o do Código do Procedimento Administrativo, sem prejuízo de ser completada por um ou
dois de entre os seguintes meios de confirmação, de
acordo com a exigência da situação:
a) Número de bilhete de identidade e sua validade;
b) Número de identificação fiscal e sua validade;
c) Número de identificação de entidade equiparada a pessoa colectiva e sua validade;
d) Número de identificação de empresário em
nome individual e sua validade;
e) Número de identificação de estabelecimento
individual de responsabilidade limitada e sua
validade;
f) Número de contribuinte ou de beneficiário de
sistema ou subsistema de segurança social e sua
validade.
Artigo 18.o
Pedido de documentos

1 — A emissão de certidões, atestados e outros actos
meramente declarativos deve efectuar-se mediante

requerimento oral ou escrito, designadamente telefónico, electrónico ou por fax.
2 — Nos casos em que o requerimento seja feito oralmente, será lavrado, se necessário, registo do pedido
formulado, do qual constem os elementos necessários,
que será assinado e datado pelo funcionário que receber
o pedido.
Artigo 19.o
Recepção de documentos

1 — Sempre que solicitado, é emitido recibo autenticado comprovativo da recepção de documentos ou
fotocópia dos mesmos, no qual se inscreve a data e
hora de entrega, se esta for relevante para o efeito,
bem como a sua descrição.
2 — Quando da formulação dos pedidos a que se referem os artigos 17.o e 18.o não constarem todos os elementos neles exigidos, o requerente será convidado a
suprir as deficiências existentes, devendo os serviços
fazê-lo por escrito, se o interessado o solicitar.
3 — Sem prejuízo do disposto no número anterior,
devem os serviços diligenciar no sentido de oficiosamente serem supridas as deficiências dos requerimentos
ou pedidos, de modo a evitar aos interessados prejuízos
por simples irregularidades ou mera imperfeição dos
pedidos.
Artigo 20.o
Restituição de documentos

1 — Sempre que possível, a comprovação de declarações ou de factos faz-se pela simples exibição de documentos, os quais, após anotação ou confirmação dos
dados deles constantes, nos termos do artigo 32.o do
presente diploma, são restituídos aos interessados ou
aos seus representantes, preferencialmente no acto de
apresentação ou por remessa postal, se a primeira solução não for viável.
2 — Nos casos em que a análise dos processos torne
indispensável a permanência temporária de documentos
probatórios, podem estes, depois de decorridos os prazos
de recurso contencioso a eles inerentes, ser devolvidos,
mediante solicitação, ainda que verbal, e contra recibo
do interessado.
3 — Só são retidos os documentos que permanentemente sejam necessários nos processos, sendo prestada esta informação por escrito sempre que solicitada.
Artigo 21.o
Remessa postal de documentos

1 — Sempre que sejam produzidas certidões, atestados ou outros actos meramente declarativos, destinados
aos cidadãos, devem os serviços facultar a opção de
remessa por via postal, sempre que possível, sem acréscimo de encargos.
2 — A remessa postal referida no número anterior
pode ser feita com registo ou aviso de recepção, a pedido
do interessado e a expensas deste.
3 — A cobrança de importâncias devidas pela prestação de serviços, nomeadamente os que se concretizam
pela remessa postal de documentos, pode efectuar-se
através dos correios.
4 — Quando os serviços e organismos não possam
entregar no acto do requerimento, documentos que lhes
sejam solicitados, promovem a sua remessa aos interessados por correio, sem acréscimo de encargos para
o cidadão.
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5 — A faculdade de opção referida no n.o 1 deve ser
publicitada aos utentes de forma clara nos locais de
atendimento.
Artigo 22.o
Comunicações escritas na Administração

1 — Nas comunicações internas e externas, deve a
Administração Pública adoptar o meio mais económico
que para cada caso se revele eficaz, nomeadamente a
utilização do papel reciclado.
2 — O ofício expressamente dactilografado deve,
sempre que possível e conveniente, ser substituído por
suportes de comunicação escrita mais expeditos e económicos como o «ofício pré-impresso», a «mensagem
de serviço», o sistema de «resposta no próprio documento», de preenchimento manual ou reprodução por
fotocópia.
3 — Os serviços devem promover, na sua correspondência, a utilização preferencial de «sobrescrito de
janela», por forma a acelerar o processamento do trabalho e a redução dos respectivos custos.
4 — Os serviços devem elaborar impressos de requerimentos, relativos aos principais assuntos que tratam,
em papel de formato tipo A4 ou A5, que facultam aos
interessados nos locais apropriados.
5 — Nas relações com os utentes, devem os serviços
aceitar qualquer meio bastante de identificação pessoal
ou de prova, minorando, sempre que possível, a exigência de formalidades.
6 — Com vista a acelerar o processo de decisão,
devem os serviços proceder às necessárias consultas
mútuas, para obtenção de declarações, atestados, certidões e outros elementos, através de telefone, telegrama, fax ou outros meios, sem prejuízo de ulterior
confirmação quando estritamente indispensável.
7 — Na elaboração dos processos, devem os serviços
evitar a solicitação de pareceres e despachos internos
sempre que tais formalidades se afigurem redundantes
ou que não carreiem qualquer substância à formulação
da decisão.
8 — Os dirigentes dos serviços devem promover o
mecanismo da delegação e subdelegação de competências e de assinatura da correspondência ou de expediente
necessária à mera instrução dos processos, em diferentes
níveis da hierarquia, se possível, no próprio posto de
execução, mencionando o nome, cargo do delegante ou
subdelegante e a qualidade em que assina.
9 — Os serviços devem informar por escrito os utentes
da previsão do tempo de resposta sempre que para o
assunto apresentado, oralmente ou por escrito, se afigure prazo de resolução superior a um mês.
Artigo 23.o
Identificação dos intervenientes nos processos administrativos

1 — Os documentos escritos que constituem os processos administrativos internos, bem como todos os despachos e informações que sobre eles forem exarados,
devem sempre identificar os funcionários e agentes seus
subscritores e a qualidade em que o fazem, sem prejuízo
do disposto na parte final do n.o 8 do artigo 22.o
2 — A identificação faz-se mediante assinatura e indicação do nome e do cargo, exarados por forma adequada
ao efeito.
3 — O disposto nos números anteriores é aplicável
aos despachos dos membros do Governo.

Artigo 24.o
Comunicações com os serviços públicos

1 — Sempre que uma pessoa, singular ou colectiva,
se dirija por escrito a qualquer serviço público, designadamente nos requerimentos, petições ou recursos,
devem ser utilizadas folhas de papel normalizadas, brancas ou de cores pálidas, de formato tipo A4 ou A5.
2 — O disposto no número anterior não se aplica às
queixas e reclamações apresentadas através do livro de
reclamações.
3 — Os suportes referidos no n.o 1 podem incluir elementos identificadores da pessoa, singular ou colectiva,
nomeadamente sigla, logótipo, endereço ou referências
de telecomunicações.
4 — Salvo no caso dos actos judiciais e dos contratos
a que se refere o n.o 2, não é permitida a recusa de
aceitação ou tratamento de documentos de qualquer
natureza com fundamento na inadequação dos suportes
em que estão escritos, desde que não fique prejudicada
a sua legibilidade.
5 — Os serviços públicos devem facultar gratuitamente aos utentes que o solicitem os suportes de escrita
referidos no n.o 1.
Artigo 25.o
Comunicações informáticas

1 — Sempre que os serviços tenham capacidade para
recepção de dados transmitidos por meios informáticos,
a transferência de informação por esta via far-se-á
segundo formas e condições definidas por despacho do
membro do Governo competente.
2 — Na utilização do tipo de comunicações referido
no número anterior, deve ser assegurada a autenticidade
da informação e da identidade dos seus emissores por
meios adequados.
Artigo 26.o
Correio electrónico

1 — Os serviços e organismos da Administração
Pública devem disponibilizar um endereço de correio
electrónico para efeito de contacto por parte dos cidadãos e de entidades públicas e privadas e divulgá-lo
de forma adequada, bem como assegurar a sua gestão
eficaz.
2 — A correspondência transmitida por via electrónica tem o mesmo valor da trocada em suporte de papel,
devendo ser-lhe conferida, pela Administração e pelos
particulares, idêntico tratamento.
3 — À aplicação do princípio constante do número
anterior exceptuam-se os efeitos que impliquem a assinatura ou a autenticação de documentos, até à publicação de diploma regulador da autenticação de documentos electrónicos.
4 — Compete ao dirigente máximo do serviço designar os funcionários responsáveis pela informação oficial
do serviço ou organismo, prestada através da transmissão electrónica de dados.
CAPÍTULO IV
Simplificação de procedimentos
Artigo 27.o
Delegação e subdelegação de competências

Todos os serviços adoptarão, nos termos legais aplicáveis, mecanismos de delegação e subdelegação de
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competências que propiciem respostas céleres às solicitações dos utentes e proporcionem um pronto cumprimento de obrigações e uma gestão mais célere e
desburocratizada.
Artigo 28.o
Certificação multiuso

1 — Os atestados, certidões, certificações ou qualquer
outro tipo de documento destinado a declarar ou a fazer
prova de quaisquer factos podem, durante o seu prazo
de validade, ser utilizados em diferentes serviços ou com
distintas finalidades.
2 — Para obtenção dos documentos referidos no
número anterior, é irrelevante a indicação dos fins a
que se destinam.
3 — Exceptuam-se do disposto nos números anteriores os documentos que sejam solicitados expressamente
para fins específicos e, pelos quais, dado o seu carácter
social, sejam cobradas quantias reduzidas, a título de
emolumentos.
4 — Nos termos do Decreto-Lei n.o 174/97, de 19 de
Julho, os atestados de incapacidade podem ser utilizados
para todos os fins legalmente previstos, adquirindo uma
função multiuso, devendo todas as entidades públicas
ou privadas, perante quem sejam exibidos, devolvê-los
aos interessados ou seus representantes, após a notação
de conformidade com o original, aposta em fotocópia
simples.
Artigo 29.o
Respostas sem franquia

Quando for necessário recolher informação que dispense a presença do utente, pode ser-lhe enviado documento pedindo o preenchimento de formulário para
reenvio por carta ou postal de resposta sem franquia,
autorizada pelos CTT — Correios.
Artigo 30.o
Meios automáticos de pagamento

1 — Os pagamentos devidos à Administração Pública
devem poder ser efectuados através da rede pública de
caixas automáticas ou de terminais dedicados a pagamentos, em condições a acordar com as entidades gestoras de sistemas de transferência electrónica de fundos,
com salvaguarda do registo das operações.
2 — Os serviços públicos devem fomentar a utilização
progressiva de meios automáticos e electrónicos de
pagamentos devidos à Administração Pública, com vista
à substituição da exigência do cheque visado.
Artigo 31.o
Dispensa do reconhecimento de assinatura

1 — Nos termos dos artigos 1.o e 2.o do Decreto-Lei
n. 250/96, de 24 de Dezembro, encontram-se abolidos
os reconhecimentos notariais de letra e assinatura, ou
só de assinatura, feitos por semelhança e sem menções
especiais relativas aos signatários.
2 — A exigência em disposição legal de reconhecimento por semelhança ou sem determinação de espécie
considera-se substituída pela indicação, feita pelo signatário, do número, data e entidade emitente do respectivo bilhete de identidade ou documento equivalente,
emitido pela autoridade competente de um dos países
da União Europeia ou do passaporte.
o
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Artigo 32.o
Dispensa dos originais dos documentos

1 — Para a instrução de processos administrativos
graciosos é suficiente a fotocópia de documento autêntico ou autenticado por notário público, desde que conferida com o original ou documento autenticado exibido
perante o funcionário que a receba.
2 — O funcionário aporá a sua rubrica na fotocópia,
declarando a sua conformidade com o original ou documento autenticado.
3 — Se o documento autêntico ou autenticado constar
de arquivo de serviço público, o dirigente competente
aporá a sua assinatura na respectiva fotocópia declarando a sua conformidade com o original.
4 — As fotocópias de documentos reconhecidos nos
termos dos números anteriores não produzem fé pública.
Artigo 33.o
Substituição do atestado de residência pelo cartão de eleitor

1 — O atestado de residência para instrução de processos administrativos, quando legalmente exigido, é
substituído pela apresentação do cartão de eleitor.
2 — Quando a entrega da documentação necessária
à instrução dos processos referidos no artigo anterior
for feita pelo interessado ou por outrem, deve o funcionário que a receber confirmar através do bilhete de
identidade ou documento equivalente a assinatura constante do cartão de eleitor, apondo ao processo o número
pelo qual o requerente se encontra inscrito no recenseamento eleitoral.
3 — No caso de envio de documentação através dos
serviços de correio, o interessado deverá fazer junção
ao processo de cópias do bilhete de identidade e do
cartão de eleitor.
4 — Em caso de dúvida quanto à veracidade das
declarações, os serviços devem promover oficiosamente
a confirmação dos dados relativos à residência, junto
das juntas de freguesia respectivas.
Artigo 34.o
Atestados emitidos pelas juntas de freguesia

1 — Os atestados de residência, vida e situação económica dos cidadãos, bem como os termos de identidade
e justificação administrativa, passados pelas juntas de
freguesia, nos termos das alíneas f) e q) do n.o 1 do
artigo 27.o do Decreto-Lei n.o 100/84, de 29 de Março,
devem ser emitidos desde que qualquer dos membros
do respectivo executivo ou da assembleia de freguesia
tenha conhecimento directo dos factos a atestar, ou
quando a sua prova seja feita por testemunho oral ou
escrito de dois cidadãos eleitores recenseados na freguesia ou, ainda, mediante declaração do próprio.
2 — Nos casos de urgência, o presidente da junta de
freguesia pode passar os atestados a que se refere este
diploma, independentemente de prévia deliberação da
junta.
3 — Não está sujeita a forma especial a produção
de qualquer das provas referidas, devendo, quando orais,
ser reduzidas a escrito pelo funcionário que as receber
e confirmadas mediante assinatura de quem as apresentar.
4 — As falsas declarações são punidas nos termos da
lei penal.
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5 — A certidão, relativa à situação económica do cidadão, que contenha referência à sua residência faz prova
plena desse facto e dispensa a junção no mesmo processo
de atestado de residência ou cartão de eleitor.
6 — As certidões referidas no número anterior podem
ser substituídas por atestados passados pelo presidente
da junta.
Artigo 35.o
Atestados médicos

1 — Nos atestados comprovativos de saúde e de
doença está abolido o reconhecimento notarial da assinatura do médico.
2 — A certificação da saúde ou da doença, para quaisquer efeitos legalmente exigíveis, designadamente para
a justificação de faltas por motivo de doença ou estado
comprovativo de saúde, é lavrada em papel com o timbre
do médico ou entidade responsável.
CAPÍTULO V
Mecanismos de audição e participação
Artigo 36.o
Sugestões dos utentes

1 — A recolha de opiniões e sugestões, como instrumento institucionalizado de audição dos utentes e de
aferição da qualidade dos serviços públicos, concretiza-se através de:
a) Opiniões, por meio das quais se pretende conhecer o que o utente pensa do modo como é atendido e da qualidade, adequação, tempo de
espera e custo do serviço que lhe é prestado
pela Administração;
b) Sugestões, através das quais se pretende que
o utente faça propostas concretas de melhoria
a introduzir no funcionamento dos serviços
públicos;
c) Outros contributos escritos para a modernização administrativa, por meio dos quais o utente
possa manifestar o seu desacordo ou a sua divergência em relação à forma como foi atendido,
como lhe foi prestado determinado serviço ou
ainda como a lei ou regulamento lhe impõe formalidades desnecessárias.
2 — Os serviços ou organismos da Administração
Pública devem disponibilizar, nos locais de atendimento,
uma caixa de sugestões e opiniões.
3 — A existência da caixa de sugestões e opiniões
deve ser divulgada aos utentes de forma visível nos locais
referidos no número anterior.
4 — Os serviços e organismos devem, sempre que possível, dar acolhimento às sugestões e opiniões emitidas
pelos utentes, no sentido de melhorar a sua gestão e
funcionamento ou, quando caso disso, sugerir medidas
legislativas adequadas a simplificar procedimentos.
Artigo 37.

o

Sugestões dos funcionários

1 — Os funcionários e agentes, no normal exercício
das funções e como demonstração do seu empenho na
gestão dos serviços públicos, devem apresentar sugestões
susceptíveis de melhorar o funcionamento e a qualidade
dos serviços a que pertencem.

2 — Sempre que as sugestões sejam apresentadas por
escrito e incluam um programa de acção, devem ser
avaliadas pelos dirigentes máximos no sentido da viabilidade da sua aplicação.
3 — Se os programas propostos forem aprovados e
implantados, o funcionário ou agente pode beneficiar
da frequência de um curso de especialização ou bolsa
de estudo na respectiva área de intervenção.
4 — Se a natureza da proposta apresentada evidenciar
mérito, embora não justifique as acções referidas no
número anterior, o funcionário ou agente tem direito
a um louvor do dirigente máximo do serviço, que constará para todos os efeitos legais, do seu processo
individual.
Artigo 38.o
Reclamações

1 — Os serviços e organismos da Administração
Pública ficam obrigados a adoptar o livro de reclamações
nos locais onde seja efectuado atendimento de público,
devendo a sua existência ser divulgada aos utentes de
forma visível.
2 — A autenticação do livro de reclamações compete
ao dirigente máximo do serviço ou organismo, em exercício de funções à data da abertura do livro, competência
que pode ser delegada, nos casos de serviços desconcentrados, nos respectivos responsáveis.
3 — A cópia azul do livro de reclamações deve ser
enviada pelo serviço reclamado ao gabinete do membro
do Governo competente, acompanhada de informação
sobre a reclamação, donde constem as medidas correctivas adoptadas.
4 — A cópia amarela da reclamação deve ser enviada
directamente para o Secretariado para a Modernização
Administrativa, acompanhada da informação referida
no número anterior e de cópia da resposta dada ao
reclamante.
5 — Independentemente da fase de tramitação em
que se encontrem as reclamações, na base de dados
do Secretariado para a Modernização Administrativa,
cabe a cada serviço reclamado dar resposta ao reclamante, acompanhada da devida justificação, bem como
das medidas tomadas ou a tornar, se for caso disso,
no prazo máximo de 15 dias.
6 — Se para além da resposta dada pelo serviço, a
reclamação for objecto de decisão final superior, esta
será comunicada ao reclamante pelo serviço ou gabinete
do membro do Governo responsável e dada a conhecer
ao Secretariado para a Modernização Administrativa.
7 — Se for caso disso, o membro do Governo que
tutela a Administração Pública deve diligenciar no sentido da realização de auditorias, nos termos legalmente
previstos.
8 — O modelo do livro de reclamações é definido
por portaria do membro do Governo responsável pela
Administração Pública.
Artigo 39.o
Obrigatoriedade de resposta

1 — Toda a correspondência, designadamente sugestões, críticas ou pedidos de informação cujos autores
se identifiquem, dirigida a qualquer serviço será objecto
de análise e decisão, devendo ser objecto de resposta
com a maior brevidade possível, que não excederá, em
regra, 15 dias.
2 — Nos casos em que se conclua pela necessidade
de alongar o prazo referido no número anterior, deve
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o serviço dar informação intercalar da fase de tratamento do assunto em análise.
CAPÍTULO VI
Instrumentos de apoio à gestão
Artigo 40.o
Plano e relatório de actividades

1 — Os serviços e organismos da Administração
Pública devem elaborar planos e relatórios anuais de
actividades, de acordo com o disposto no Decreto-Lei
n.o 183/96, de 27 de Setembro.
2 — Os planos e relatórios de actividades devem contemplar, em capítulo próprio, as medidas de modernização administrativa, nomeadamente relativas à desburocratização, qualidade e inovação, que se propõem
desenvolver, bem como avaliar a sua aplicação em cada
ano.
3 — Os relatórios de actividades devem incluir indicadores que quantifiquem as solicitações entradas e as
respectivas respostas, a que se refere o n.o 1 do
artigo 39.o
Artigo 41.o
Balanço social

Os serviços e organismos da Administração Pública
devem elaborar anualmente o seu balanço social, com
referência a 31 de Dezembro do ano anterior, de acordo
com o disposto no Decreto-Lei n.o 190/96, de 9 de
Outubro.
Artigo 42.o
Relatório da modernização administrativa

1 — Compete às secretarias-gerais ou aos serviços de
organização e pessoal de cada ministério a elaboração
de relatórios anuais de avaliação das medidas de modernização administrativa executadas no âmbito dos respectivos ministérios, a enviar ao membro do Governo
competente, com cópia dirigida ao Secretariado para
a Modernização Administrativa, para os efeitos previstos
no artigo 43.o
2 — Na administração local, compete à Direcção-Geral das Autarquias Locais a elaboração do relatório
anual de avaliação das medidas de modernização administrativa executadas no âmbito das autarquias locais,
cópia dos quais deve ser remetida ao Secretariado para
a Modernização Administrativa, para os efeitos previstos
no artigo 43.o
3 — Os relatórios de avaliação referidos no número
anterior incidem, obrigatoriamente, sobre os seguintes
aspectos:
a) Formalidades que foram extintas ou simplificadas;
b) Medidas de simplificação introduzidas, designadamente as previstas no capítulo IV;
c) Melhoria no acolhimento e atendimento dos
utentes;
d) Melhoria nos meios de comunicação com os
utentes do serviço;
e) Disponibilização de suportes informativos;
f) Inovações tecnológicas introduzidas;
g) Avaliação global do conjunto das reclamações
e síntese das medidas correctivas adoptadas.

Artigo 43.o
Observatório da modernização administrativa

1 — O Secretariado para a Modernização Administrativa articulará a sua gestão e funcionamento no sentido de se constituir como observatório permanente da
modernização administrativa, nas áreas reguladas pelo
presente diploma.
2 — Compete ao Secretariado para a Modernização
Administrativa proceder à análise dos referidos relatórios e elaborar estudo sintético, mas detalhado, das
principais medidas tomadas e propor ao Governo recomendações ou medidas legislativas que contribuam para
uma maior qualidade, eficácia e eficiência da Administração Pública.
Artigo 44.o
Qualidade em serviços públicos

Os serviços e organismos da Administração Pública
devem elaborar, progressivamente, cartas de qualidade.
Artigo 45.o
Papel inovador dos dirigentes

1 — Os dirigentes devem pautar a sua gestão, com
vista ao cumprimento da missão do serviço, através da
definição dos objectivos anuais a atingir, do nível dos
serviços a prestar, da criação e manutenção de critérios
de qualidade, bem como a motivação e estímulo dos
seus funcionários e a preocupação da boa imagem do
serviço.
2 — Os dirigentes máximos dos serviços públicos
devem elaborar um programa de acção que vise o aperfeiçoamento e a qualidade dos serviços, nomeadamente
através da elaboração de cartas de qualidade, metodologias de melhores práticas de gestão e sistemas de
garantia de conformidade face aos objectivos exigidos.
3 — Os dirigentes de todas as unidades e subunidades
orgânicas devem promover reuniões periódicas para a
divulgação de documentos internos e normas de procedimento, bem como reuniões temáticas que promovam o debate e o esclarecimento das acções a desenvolver para cumprimento dos objectivos do serviço.
4 — Com vista a garantir melhor qualidade, eficácia
e eficiência, cabe aos dirigentes definir e incentivar planos de formação individuais ou de grupo que permitam
a formação e aperfeiçoamento profissional contínuo dos
profissionais do serviço.
5 — Os planos de formação devem ser orientados no
sentido de uma Administração ao serviço do cidadão,
tendo em conta os objectivos do organismo, bem como
o desenvolvimento social, cultural e técnico dos seus
funcionários e agentes.
Artigo 46.o
Programas de receptividade ao utente

Os serviços devem melhorar o nível de receptividade
aos seus utentes, de acordo com o seu âmbito de acção,
actuando, em especial, nos seguintes domínios:
a) Adequação de disposições legais desactualizadas e estudo da racionalização e simplificação
de formalidades;
b) Melhoria de instalações;
c) Formação de atendedores de público;
d) Melhoria de equipamentos que constituam infra-estruturas ao atendimento;
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e) Adopção de sistemas, métodos e técnicas inovadores que potenciem uma pronta resposta às
solicitações legítimas dos utentes;
f) Avaliação da qualidade e do impacte dos serviços prestados pelo serviço.

3 — Progressivamente e à medida das disponibilidades tecnológicas, o apontador universal deve permitir
a ligação a sistemas de informação e a bases de dados
específicos com interesse para os cidadãos e agentes
económicos.
CAPÍTULO VIII

CAPÍTULO VII
Divulgação de informação administrativa
Artigo 47.o
Sistema interdepartamental de informação administrativa

1 — O sistema interdepartamental de informação
administrativa aos utentes de serviços públicos (INFOCID), criado pela Resolução do Conselho de Ministros
n.o 18/91, de 31 de Maio, com as alterações introduzidas
pela Resolução do Conselho de Ministros n.o 39/92, de
29 de Outubro, tem como objectivos:
a) Disponibilizar para o público a informação
básica e de cidadania, sobre direitos, obrigações,
procedimentos, na relação que estabelece com
a Administração Pública;
b) Garantir a simplicidade, rapidez e fiabilidade
da informação administrativa que o cidadão ou
grupos específicos de cidadãos necessitam no
seu dia-a-dia;
c) Permitir a identificação e o acesso a bases de
dados especializados, de forma a dar respostas
a questões mais específicas, bem como permitir
a criação de subsistemas de informação destinados a servir clientes específicos;
d) Possibilitar e facilitar, gradualmente, o contacto
interactivo com simulações e prestações de serviços concretos, através das tecnologias de informação e de programas específicos, que tenham
real utilidade para o cidadão.
2 — Os serviços públicos que produzem informação
de interesse para o cidadão devem organizar e tratar
a referida informação de forma a participarem no
INFOCID.
3 — A informação devidamente organizada pelos serviços produtores deve ser actualizada com frequência,
de modo a não defraudar as expectativas dos cidadãos.
4 — A gestão do sistema INFOCID incumbe ao
Secretariado para a Modernização Administrativa, coadjuvado pelo Conselho de Produtores, que aglutina todos
os órgãos e serviços com informação tratada e compilada
no sistema.
Artigo 48.o
Meios de divulgação multimedia

Os serviços públicos devem, sempre que possível, promover meios de divulgação multimedia das suas actividades, com o objectivo de esclarecer os utentes sobre
o seu funcionamento.
Artigo 49.o
Apontador universal

1 — É criado o apontador universal Res publica, via
Internet, para todos os endereços electrónicos de páginas de entidades públicas.
2 — O endereço mencionado no número anterior é
criado no Secretariado para a Modernização Administrativa.

Disposições finais
Artigo 50.o
Prevalência

1 — O presente decreto-lei prevalece sobre quaisquer
disposições gerais ou especiais relativas aos diversos serviços e organismos da Administração Pública.
2 — Os dirigentes dos serviços ou organismos mencionados no número anterior, que adoptem ou autorizem a adopção de medidas internas em contravenção
com o presente diploma, incorrem em responsabilidade
disciplinar, nos termos do respectivo estatuto disciplinar.
Artigo 51.o
Pessoal dirigente

1 — As referências feitas no presente diploma aos
dirigentes máximos dos serviços entendem-se reportadas
aos secretários-gerais, directores-gerais e pessoal de cargos equiparados, bem como ao pessoal dirigente directamente dependente de qualquer membro do Governo.
2 — As competências atribuídas no presente diploma
aos membros do Governo e aos dirigentes máximos dos
serviços são, na administração local, cometidas:
a) Ao presidente da câmara municipal, nas câmaras municipais;
b) Ao presidente do conselho de administração,
nas associações de municípios e nos serviços
municipalizados;
c) À junta de freguesia, nas juntas de freguesia;
d) Ao presidente da mesa da assembleia distrital,
nas assembleias distritais.
Artigo 52.o
Norma revogatória

São revogados os seguintes diplomas:
Resolução do Conselho de Ministros n.o 6/87, de
29 de Janeiro;
Decreto-Lei n.o 149/87, de 30 de Março;
Resolução do Conselho de Ministros n.o 31/87, de
29 de Maio;
Resolução do Conselho de Ministros n.o 34/87, de
8 de Julho;
Resolução do Conselho de Ministros n.o 36/87, de
10 de Julho;
Decreto-Lei n.o 48/88, de 17 de Fevereiro;
Resolução do Conselho de Ministros n.o 16/88, de
2 de Maio;
Decreto-Lei n.o 217/88, de 17 de Junho;
Despacho do Primeiro-Ministro n.o 1/89, publicado
no Diário da República, 2.a série, de 12 de
Janeiro;
Decreto-Lei n.o 19/89, de 19 de Janeiro;
Decreto-Lei n.o 112/90, de 2 de Abril;
Decreto-Lei n.o 383/90, de 10 de Dezembro;
Decreto-Lei n.o 129/91, de 2 de Abril.
Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 11 de
Fevereiro de 1999. — António Manuel de Oliveira Guter-
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res — António Luciano Pacheco de Sousa Franco — Jorge
Paulo Sacadura Almeida Coelho.

O Presidente da República, JORGE SAMPAIO.
Referendado em 9 de Abril de 1999.
O Primeiro-Ministro, António Manuel de Oliveira
Guterres.
Decreto-Lei n.o 136/99
de 22 de Abril

O Decreto-Lei n.o 37-A/97, de 31 de Janeiro, posteriormente alterado, por ratificação, pela Lei n.o 21/97,
de 27 de Junho, instituiu um novo sistema de incentivos
do Estado à comunicação social.
Decorridos dois anos de aplicação, impõe-se introduzir algumas alterações técnicas que, unificando terminologias e clarificando preceitos de interpretação porventura controversa, dêem maior coerência global ao
diploma e esclareçam a intenção do legislador.
São ainda alteradas ou eliminadas certas disposições,
quer porque desajustadas à evolução, entretanto verificada, do quadro legislativo aplicável ao sector, quer
porque a experiência adquirida com a aplicação do sistema de incentivos a tal aconselha.
Ao mesmo tempo, e em cumprimento do acordo de
concertação estratégica em vigor, consagra-se o acesso
ao porte pago por parte dos órgãos oficiais das confederações sindicais ou patronais reconhecidas como
parceiros sociais.
Foram ouvidos os órgãos de governo próprio das
Regiões Autónomas.
Assim:
Nos termos da alínea a) do n.o 1 do artigo 198.o da
Constituição, o Governo decreta o seguinte:
Artigo 1.o
o

o

[. . .]

a) Pessoas singulares ou colectivas proprietárias ou
editoras de publicações periódicas classificadas
como portuguesas nos termos da Lei de
Imprensa, redigidas em língua portuguesa;
b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
c) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Publique-se.

o

Artigo 3.o
1—..........................................

Promulgado em 5 de Abril de 1999.

o
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2—..........................................
a) Pertencentes ou editadas por partidos e associações políticas, directamente ou por interposta
pessoa;
b) Pertencentes ou editadas por associações sindicais, patronais ou profissionais, directamente
ou por interposta pessoa, excepto quando
enquadráveis nas alíneas b) ou c) do n.o 5 do
artigo 6.o e sem prejuízo do disposto no n.o 10
do mesmo artigo;
c) Pertencentes ou editadas, directa ou indirectamente, pela administração central, regional ou
local, bem como por quaisquer serviços ou
departamentos delas dependentes, salvo associações de municípios;
d) Cujo título não esteja devidamente registado de
acordo com a legislação aplicável;
e) [Anterior alínea d).]
f) [Anterior alínea e).]
g) [Anterior alínea f).]
h) [Anterior alínea g).]
i) [Anterior alínea h).]
Artigo 4.o
[. . .]

1—..........................................
2 — A documentação necessária à instrução dos processos de candidatura consta de portaria, emitida pelo
membro do Governo responsável pela área da comunicação social.
3—..........................................
4—..........................................
Artigo 6.o

o

o

o

o

o

Os artigos 2. , 3. , 4. , 6. , 10. , 11. , 13. , 14. , 15. ,
17.o, 19.o, 20.o, 22.o e 23.o do Decreto-Lei n.o 37-A/97,
de 31 de Janeiro, passam a ter a seguinte redacção:
«Artigo 2.o
[. . .]

1—..........................................
a) Incentivos indirectos, traduzidos na assunção
total ou parcial pelo Estado do custo da expedição postal das publicações periódicas, adiante
designada por porte pago;
b) Incentivos directos, destinados a apoiar o financiamento de projectos no âmbito da modernização tecnológica e da formação e qualificação
profissional, bem como outras iniciativas de
interesse relevante na área da comunicação
social.
2—..........................................

[. . .]

1 — Podem beneficiar de uma comparticipação de
100 %, no custo das expedições postais para assinantes
residentes no território nacional ou no estrangeiro, as
publicações periódicas:
a) De informação geral, desde que de âmbito
regional ou destinadas às comunidades portuguesas no estrangeiro, com periodicidade não
superior à semanal e o mínimo de um jornalista
ou, tratando-se de diários, de dois jornalistas;
b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2—..........................................
3—..........................................
4—..........................................
a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b) Ter uma tiragem média mínima por edição de
500 exemplares ou, tratando-se de diários, de
5000 exemplares, nos seis meses anteriores à
data de apresentação do requerimento de candidatura.

Despacho n.º 11809/2009, sobre o procedimento aplicável no tratamento das
reclamações, a adotar pelas instituições de ensino superior públicas
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Nome

Grupo de docência

Início de funções

Ana Maria Alves Correia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 620 — Ed. Física . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 de Setembro de 2008.
Davide José Veredas Nunes . . . . . . . . . . . . . . . . . . 620 — Ed. Física . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 de Setembro de 2008.
30 de Abril de 2009. — O Presidente do Conselho Executivo, José Aires Matos Pereira da Silva.

201767707

Agrupamento de Escolas da Venda do Pinheiro
Declaração de rectificação n.º 1273/2009
Por ter saído com inexactidão o despacho (extracto) n.º 5444/2008; publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 42, de 28 de Fevereiro de
2008, onde se lê:
Código

Nome

1.º ciclo de ensino básico . . . . . . .

De QZP

Maria Helena de Jesus da Silva Felício . . . .

Oeste . . . .

Código

Para Escola

Código

19

EB 1 da Roussada. . .

628311

dever-se-á ler:
Código

Nome

Educação pré-escolar . . . . . . . . . . .

De QZP

Maria Helena de Jesus da Silva Felício . . . .

Oeste . . . .

Código

Para Escola

Código

19

JI da Roussada . . . . . .

628311

11 de Maio de 2009. — A Presidente Conselho Executivo, Maria da Conceição Gregório.

MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA
E ENSINO SUPERIOR
Gabinete do Ministro
Despacho n.º 11809/2009
O Decreto-Lei n.º 135/99, de 22 de Abril, no seu artigo 38.º, estabelece
o procedimento aplicável ao tratamento das reclamações apresentadas
nos serviços e organismos da Administração Pública.
As instituições de ensino superior públicas são, nos termos do disposto
no artigo 11.º da Lei n.º 62/2007, de 10 de Setembro, dotadas de autonomia estatutária, pedagógica, científica, cultural, administrativa, financeira, patrimonial e disciplinar, mas encontram-se abrangidas pelo âmbito
de aplicação do referido Decreto-Lei n.º 135/99, de 22 de Abril.
Urge fixar o procedimento aplicável no tratamento das reclamações,
a adoptar pelas instituições de ensino superior públicas, articulando os
supramencionados diplomas legais.
Assim, nos termos e para os efeitos do disposto nos n.os 3 e 6 do
artigo 38.º do Decreto-Lei n.º 135/99, determino que:

201776171

1 — A cópia azul das reclamações apresentadas nas universidades,
institutos politécnicos ou nas escolas superiores não integradas deve ser
reencaminhada pelos serviços reclamados para o reitor, presidente do
instituto politécnico e director ou presidente, respectivamente, cabendo
a estes órgãos a eventual decisão final superior sobre o assunto.
2 — Exceptuam-se do número anterior as reclamações que versem
sobre actos imputados à reitoria, presidência ou direcção das respectivas
instituições de ensino superior públicas, mantendo-se, nestes casos,
o procedimento descrito nos n.os 3 e 6 do artigo 38.º do Decreto-Lei
n.º 135/99, de 22 de Abril.
3 — Para garantir o necessário controlo da legalidade por parte do
gabinete do membro do Governo responsável, as instituições de ensino
superior públicas fazem, mediante o preenchimento do quadro em anexo,
um apuramento anual das reclamações apresentadas, o qual deve ser
remetido ao meu Gabinete, até ao final do mês de Janeiro do ano seguinte
ao ano a que corresponda.
O presente despacho aplica-se às reclamações formuladas desde
Janeiro de 2009.
7 de Maio de 2009. — O Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino
Superior, José Mariano Rebelo Pires Gago.

Reclamações ao abrigo do Decreto-Lei n.º 135/99, de 15 de Setembro em (ano)
Entidade
reclamada

Departamento

Entrada

Reclamante

Motivo da reclamação

Resposta do serviço

Informação elaborada
(procedimento proposto)

201772834

Lei n.º 26/2016 de 22 de agosto,
que aprova o regime de acesso à informação administrativa e ambiental e de
reutilização dos documentos administrativos
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Artigo 4.º
Entrada em vigor

1 — A presente lei entra em vigor no primeiro dia do
mês seguinte ao da sua publicação.
2 — As alterações aos artigos 8.º e 39.º, introduzidas
pela presente lei, entram em vigor na data de início de
vigência do diploma referido no artigo anterior.
Aprovada em 20 de julho de 2016.
O Presidente da Assembleia da República, Eduardo
Ferro Rodrigues.
Promulgada em 29 de julho de 2016.
Publique-se.
O Presidente da República, MARCELO REBELO DE SOUSA.
Referendada em 10 de agosto de 2016.
O Primeiro-Ministro, António Luís Santos da Costa.
Lei n.º 26/2016
de 22 de agosto

Aprova o regime de acesso à informação administrativa e ambiental
e de reutilização dos documentos administrativos, transpondo
a Diretiva 2003/4/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de
28 de janeiro, e a Diretiva 2003/98/CE, do Parlamento Europeu
e do Conselho, de 17 de novembro.

A Assembleia da República decreta, nos termos da
alínea c) do artigo 161.º da Constituição, o seguinte:
CAPÍTULO I
Disposições gerais
Artigo 1.º
Objeto

1 — A presente lei regula o acesso aos documentos
administrativos e à informação administrativa, incluindo
em matéria ambiental, transpondo para a ordem jurídica
interna a Diretiva 2003/4/CE, do Parlamento Europeu e
do Conselho, de 28 de janeiro de 2003, relativa ao acesso
do público às informações sobre ambiente e que revoga a
Diretiva 90/313/CEE do Conselho.
2 — A presente lei regula ainda a reutilização de documentos relativos a atividades desenvolvidas pelos órgãos e
entidades referidas no artigo 4.º, transpondo para a ordem
jurídica interna a Diretiva 2003/98/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de novembro de 2003, relativa
à reutilização de informações do setor público, alterada
pela Diretiva 2013/37/UE, do Parlamento Europeu e do
Conselho, de 26 de junho de 2013.
3 — O acesso a informação e a documentos nominativos, nomeadamente quando incluam dados de saúde,
produzidos ou detidos pelos órgãos ou entidades referidos
no artigo 4.º, quando efetuado pelo titular dos dados, por
terceiro autorizado pelo titular ou por quem demonstre
ser titular de um interesse direto, pessoal, legítimo e constitucionalmente protegido na informação, rege-se pela
presente lei, sem prejuízo do regime legal de proteção de
dados pessoais.

4 — A presente lei não prejudica a aplicação do disposto
em legislação específica, designadamente quanto:
a) Ao regime de exercício do direito dos cidadãos a
serem informados pela Administração Pública sobre o
andamento dos processos em que sejam diretamente interessados e a conhecer as resoluções definitivas que sobre
eles forem tomadas, que se rege pelo Código do Procedimento Administrativo;
b) Ao acesso a informação e a documentos relativos à
segurança interna e externa e à investigação criminal, ou à
instrução tendente a aferir a responsabilidade contraordenacional, financeira, disciplinar ou meramente administrativa,
que se rege por legislação própria;
c) Ao acesso a documentos notariais e registrais, a documentos de identificação civil e criminal, a informação e
documentação constantes do recenseamento eleitoral, bem
como ao acesso a documentos objeto de outros sistemas
de informação regulados por legislação especial;
d) Ao acesso a informação e documentos abrangidos
pelo segredo de justiça, segredo fiscal, segredo estatístico, segredo bancário, segredo médico e demais segredos profissionais, bem como a documentos na posse de
inspeções-gerais e de outras entidades, quando digam
respeito a matérias de que resulte responsabilidade financeira, disciplinar ou meramente administrativa, desde que
o procedimento esteja sujeito a regime de segredo, nos
termos da lei aplicável.
Artigo 2.º
Princípio da administração aberta

1 — O acesso e a reutilização da informação administrativa são assegurados de acordo com os demais princípios
da atividade administrativa, designadamente os princípios
da igualdade, da proporcionalidade, da justiça, da imparcialidade e da colaboração com os particulares.
2 — A informação pública relevante para garantir a
transparência da atividade administrativa, designadamente
a relacionada com o funcionamento e controlo da atividade
pública, é divulgada ativamente, de forma periódica e
atualizada, pelos respetivos órgãos e entidades.
3 — Na divulgação de informação e na disponibilização
de informação para reutilização através da Internet deve
assegurar-se a sua compreensibilidade, o acesso livre e
universal, bem como a acessibilidade, a interoperabilidade,
a qualidade, a integridade e a autenticidade dos dados
publicados e ainda a sua identificação e localização.
Artigo 3.º
Definições

1 — Para efeitos da presente lei, considera-se:
a) «Documento administrativo» qualquer conteúdo,
ou parte desse conteúdo, que esteja na posse ou seja detido em nome dos órgãos e entidades referidas no artigo
seguinte, seja o suporte de informação sob forma escrita,
visual, sonora, eletrónica ou outra forma material, neles se
incluindo, designadamente, aqueles relativos a;
i) Procedimentos de emissão de atos e regulamentos
administrativos;
ii) Procedimentos de contratação pública, incluindo os
contratos celebrados;
iii) Gestão orçamental e financeira dos órgãos e entidades;
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iv) Gestão de recursos humanos, nomeadamente os dos
procedimentos de recrutamento, avaliação, exercício do
poder disciplinar e quaisquer modificações das respetivas
relações jurídicas.
b) «Documento nominativo» o documento administrativo que contenha dados pessoais, definidos nos termos do
regime legal de proteção de dados pessoais;
c) «Formato aberto» um formato de ficheiro disponibilizado ao público e reutilizável independentemente da
plataforma utilizada, nos termos do regime jurídico que
regula a adoção de normas abertas para a informação em
suporte digital na Administração Pública;
d) «Formato legível por máquina» um formato de ficheiro estruturado de modo a ser possível, por meio de
aplicações de software, nele identificar, reconhecer e extrair
dados específicos, incluindo declarações de facto, bem
como a sua estrutura interna;
e) «Informação ambiental» quaisquer informações de
natureza administrativa, sob forma escrita, visual, sonora,
eletrónica ou outra forma material, relativas:
i) Ao estado dos elementos do ambiente, como o ar e
a atmosfera, a água, o solo, a terra, a paisagem e as áreas
de interesse natural, incluindo as zonas húmidas, as zonas
litorais e marinhas, a diversidade biológica e seus componentes, incluindo os organismos geneticamente modificados, e a interação entre esses elementos;
ii) A fatores como as substâncias, a energia, o ruído, as
radiações ou os resíduos, incluindo os resíduos radioativos,
emissões, descargas e outras libertações para o ambiente,
que afetem ou possam afetar os elementos do ambiente
referidos na alínea anterior;
iii) A medidas políticas, legislativas e administrativas,
designadamente planos, programas, acordos ambientais e
ações que afetem ou possam afetar os elementos ou fatores
referidos nas subalíneas anteriores, bem como medidas ou
ações destinadas à sua proteção;
iv) A relatórios sobre a implementação da legislação
ambiental;
v) A análises custo-benefício e outras avaliações e cenários económicos utilizados no âmbito das medidas e atividades, em matéria ambiental, referidas na subalínea iii);
vi) Ao estado da saúde e à segurança das pessoas, incluindo designadamente a contaminação da cadeia alimentar, as condições de vida, os locais de interesse cultural e
construções, na medida em que sejam ou possam ser afetados pelo estado dos elementos referidos na subalínea i),
ou, através desses elementos, pelos fatores ou medidas
referidas nas subalíneas ii) e iii);
f) «Norma formal aberta» uma norma estabelecida em
forma escrita, que pormenoriza especificações no que diz
respeito aos requisitos para assegurar a interoperabilidade
de software;
g) «Reutilização» a utilização, por pessoas singulares ou
coletivas, de documentos administrativos, para fins comerciais ou não comerciais diferentes do fim inicial de serviço
público para o qual os documentos foram produzidos.
2 — Não se consideram documentos administrativos,
para efeitos da presente lei:
a) As notas pessoais, esboços, apontamentos, comunicações eletrónicas pessoais e outros registos de natureza
semelhante, qualquer que seja o seu suporte;
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b) Os documentos cuja elaboração não releve da atividade administrativa, designadamente aqueles referentes
à reunião do Conselho de Ministros e ou à reunião de
Secretários de Estado, bem como à sua preparação;
c) Os documentos produzidos no âmbito das relações
diplomáticas do Estado português.
Artigo 4.º
Âmbito de aplicação subjetivo

1 — A presente lei aplica-se aos seguintes órgãos e
entidades:
a) Órgãos de soberania e os órgãos do Estado e das
regiões autónomas que integrem a Administração Pública;
b) Demais órgãos do Estado e das regiões autónomas,
na medida em que exerçam funções materialmente administrativas;
c) Órgãos dos institutos públicos, das entidades administrativas independentes e das associações e fundações
públicas;
d) Órgãos das empresas públicas;
e) Órgãos das autarquias locais, das entidades intermunicipais e de quaisquer outras associações e federações
públicas locais;
f) Órgãos das empresas regionais, municipais, intermunicipais ou metropolitanas, bem como de quaisquer outras
empresas locais ou serviços municipalizados públicos;
g) Associações ou fundações de direito privado nas
quais os órgãos e entidades previstas no presente número
exerçam poderes de controlo de gestão ou designem, direta ou indiretamente, a maioria dos titulares do órgão de
administração, de direção ou de fiscalização;
h) Outras entidades responsáveis pela gestão de arquivos
com caráter público;
i) Outras entidades no exercício de funções materialmente administrativas ou de poderes públicos, nomeadamente as que são titulares de concessões ou de delegações
de serviços públicos.
2 — As disposições da presente lei são ainda aplicáveis
aos documentos detidos ou elaborados por quaisquer entidades dotadas de personalidade jurídica que tenham sido
criadas para satisfazer de um modo específico necessidades
de interesse geral, sem caráter industrial ou comercial, e
em relação às quais se verifique uma das seguintes circunstâncias:
a) A respetiva atividade seja maioritariamente financiada
por alguma das entidades referidas no número anterior ou
no presente número;
b) A respetiva gestão esteja sujeita a um controlo por
parte de alguma das entidades referidas no número anterior
ou no presente número;
c) Os respetivos órgãos de administração, de direção ou
de fiscalização sejam compostos, em mais de metade, por
membros designados por alguma das entidades referidas
no número anterior ou no presente número.
3 — Ainda que já não integrem o seu âmbito de aplicação subjetivo, a presente lei aplica-se ainda às entidades
que preencheram os requisitos referidos nos números anteriores em momento anterior, relativamente aos documentos
correspondentes a esse período.
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4 — As disposições relativas ao acesso a informação
ambiental aplicam-se ainda a:
a) Qualquer pessoa singular ou coletiva, de natureza
pública ou privada, que pertença à administração indireta
dos órgãos ou entidades referidas nos números anteriores
e que tenha atribuições ou competências, exerça funções
administrativas públicas ou preste serviços públicos relacionados com o ambiente, nomeadamente entidades
públicas empresariais, empresas participadas e empresas
concessionárias;
b) Qualquer pessoa singular ou coletiva que detenha ou
materialmente mantenha informação ambiental em nome
ou por conta de qualquer dos órgãos ou entidades referidas
nos números anteriores.
Artigo 5.º
Direito de acesso

1 — Todos, sem necessidade de enunciar qualquer
interesse, têm direito de acesso aos documentos administrativos, o qual compreende os direitos de consulta,
de reprodução e de informação sobre a sua existência e
conteúdo.
2 — O direito de acesso realiza-se independentemente
da integração dos documentos administrativos em arquivo
corrente, intermédio ou definitivo.
Artigo 6.º
Restrições ao direito de acesso

1 — Os documentos que contenham informações cujo
conhecimento seja avaliado como podendo pôr em risco
interesses fundamentais do Estado ficam sujeitos a interdição de acesso ou a acesso sob autorização, durante o tempo
estritamente necessário, através de classificação operada
através do regime do segredo de Estado ou por outros
regimes legais relativos à informação classificada.
2 — Os documentos protegidos por direitos de autor
ou direitos conexos, designadamente os que se encontrem
na posse de museus, bibliotecas e arquivos, bem como os
documentos que revelem segredo relativo à propriedade
literária, artística, industrial ou científica, são acessíveis,
sem prejuízo da aplicabilidade das restrições resultantes
do Código do Direito de Autor e dos Direitos Conexos e
do Código da Propriedade Industrial e demais legislação
aplicável à proteção da propriedade intelectual.
3 — O acesso aos documentos administrativos preparatórios de uma decisão ou constantes de processos não
concluídos pode ser diferido até à tomada de decisão,
ao arquivamento do processo ou ao decurso de um ano
após a sua elaboração, consoante o evento que ocorra em
primeiro lugar.
4 — O acesso ao conteúdo de auditorias, inspeções,
inquéritos, sindicâncias ou averiguações pode ser diferido
até ao decurso do prazo para instauração de procedimento
disciplinar.
5 — Um terceiro só tem direito de acesso a documentos
nominativos:
a) Se estiver munido de autorização escrita do titular dos
dados que seja explícita e específica quanto à sua finalidade
e quanto ao tipo de dados a que quer aceder;
b) Se demonstrar fundamentadamente ser titular de um
interesse direto, pessoal, legítimo e constitucionalmente
protegido suficientemente relevante, após ponderação,

no quadro do princípio da proporcionalidade, de todos os
direitos fundamentais em presença e do princípio da administração aberta, que justifique o acesso à informação.
6 — Um terceiro só tem direito de acesso a documentos administrativos que contenham segredos comerciais,
industriais ou sobre a vida interna de uma empresa se
estiver munido de autorização escrita desta ou demonstrar
fundamentadamente ser titular de um interesse direto, pessoal, legítimo e constitucionalmente protegido suficientemente relevante após ponderação, no quadro do princípio
da proporcionalidade, de todos os direitos fundamentais
em presença e do princípio da administração aberta, que
justifique o acesso à informação.
7 — Sem prejuízo das demais restrições legalmente
previstas, os documentos administrativos ficam sujeitos a
interdição de acesso ou a acesso sob autorização, durante
o tempo estritamente necessário à salvaguarda de outros
interesses juridicamente relevantes, mediante decisão do
órgão ou entidade competente, sempre que contenham
informações cujo conhecimento seja suscetível de:
a) Afetar a eficácia da fiscalização ou supervisão, incluindo os planos, metodologias e estratégias de supervisão
ou de fiscalização;
b) Colocar em causa a capacidade operacional ou a segurança das instalações ou do pessoal das Forças Armadas,
dos serviços de informações da República Portuguesa,
das forças e serviços de segurança e dos órgãos de polícia
criminal, bem com a segurança das representações diplomáticas e consulares; ou
c) Causar danos graves e dificilmente reversíveis a bens
ou interesses patrimoniais de terceiros que sejam superiores
aos bens e interesses protegidos pelo direito de acesso à
informação administrativa.
8 — Os documentos administrativos sujeitos a restrições
de acesso são objeto de comunicação parcial sempre que
seja possível expurgar a informação relativa à matéria
reservada.
Artigo 7.º
Acesso e comunicação de dados de saúde

1 — O acesso à informação de saúde por parte do seu
titular, ou de terceiros com o seu consentimento ou nos
termos da lei, é exercido por intermédio de médico se o
titular da informação o solicitar, com respeito pelo disposto
na Lei n.º 12/2005, de 26 de janeiro.
2 — Na impossibilidade de apuramento da vontade do
titular quanto ao acesso, o mesmo é sempre realizado com
intermediação de médico.
3 — No caso de acesso por terceiros mediante consentimento do titular dos dados, deve ser comunicada apenas
a informação expressamente abrangida pelo instrumento
de consentimento.
4 — Nos demais casos de acesso por terceiros, só pode
ser transmitida a informação estritamente necessária à
realização do interesse direto, pessoal, legítimo e constitucionalmente protegido que fundamenta o acesso.
Artigo 8.º
Uso ilegítimo de informações

1 — Não é permitida a utilização ou reprodução de
informações em violação de direitos de autor e direitos
conexos ou de direitos de propriedade industrial.
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Cada órgão ou entidade referida no n.º 1 do artigo 4.º
deve designar um responsável pelo cumprimento das disposições da presente lei, a quem compete nomeadamente
organizar e promover as obrigações de divulgação ativa
de informação a que está vinculado o órgão ou a entidade,
acompanhar a tramitação dos pedidos de acesso e reutilização e estabelecer a articulação necessária ao exercício
das competências da Comissão de Acesso aos Documentos
Administrativos, doravante designada por CADA.

3 — A informação referida no presente artigo deve ser
disponibilizada em formato aberto e em termos que permitam o acesso aos conteúdos de forma não condicionada,
privilegiando-se a disponibilização em formatos legíveis
por máquina, que permitam o seu ulterior tratamento automatizado.
4 — A informação administrativa referida na alínea c)
do n.º 1 deve permanecer disponível durante dois anos ou,
no caso das autarquias locais, pelo período correspondente
à duração de cada mandato, excluindo o período de vigência, quando seja o caso, ou durante o tempo adequado à
divulgação satisfatória dos seus conteúdos, se superior.
5 — A divulgação ativa da informação deve acautelar
o respeito pelas restrições de acesso previstas na presente
lei, devendo ter lugar a divulgação parcial sempre que
seja possível expurgar a informação relativa à matéria
reservada.
6 — A aplicação do disposto no presente artigo é facultativa para as freguesias com menos de 10 000 eleitores,
com exceção do previsto na alínea c) do n.º 1.

Artigo 10.º

Artigo 11.º

Divulgação ativa de informação

Divulgação ativa de informação relativa ao ambiente

1 — Os órgãos e entidades a quem se aplica a presente
lei publicitam nos seus sítios na Internet, de forma periódica e atualizada, no mínimo semestralmente:

1 — Os órgãos e entidades a quem se aplica a presente
lei recolhem e organizam a informação ambiental no âmbito das suas atribuições e asseguram a sua divulgação ao
público de forma sistemática e periódica, nomeadamente
de forma eletrónica, devendo assegurar a sua disponibilização progressiva em bases de dados facilmente acessíveis
através da Internet.
2 — A informação a que se refere o presente artigo
deve ser atualizada no mínimo semestralmente, e incluir,
pelo menos:

2 — Os documentos nominativos comunicados a terceiros não podem ser utilizados ou reproduzidos de forma
incompatível com a autorização concedida, com o fundamento do acesso, com a finalidade determinante da recolha
ou com o instrumento de legalização, sob pena de responsabilidade por perdas e danos e responsabilidade criminal,
nos termos legais.
Artigo 9.º
Responsável pelo acesso

a) Os documentos administrativos, dados ou listas que
os inventariem que entendam disponibilizar livremente
para acesso e reutilização nos termos da presente lei, sem
prejuízo do regime legal de proteção de dados pessoais;
b) O endereço eletrónico, local e horário para consulta
presencial, modelo de requerimento ou outro meio adequado através do qual podem ser remetidos os pedidos de
acesso e reutilização da informação e documentos abrangidos pela presente lei;
c) A informação cujo conhecimento seja relevante para
garantir a transparência da atividade relacionada com o seu
funcionamento, pelo menos, a seguinte:
i) Planos de atividades, orçamentos, relatórios de atividades e contas, balanço social e outros instrumentos de
gestão similares;
ii) Composição dos seus órgãos de direção e fiscalização, organograma ou outro modelo de orgânica interna;
iii) Todos os documentos, designadamente despachos
normativos internos, circulares e orientações, que comportem enquadramento estratégico da atividade administrativa;
iv) A enunciação de todos os documentos que comportem interpretação generalizadora de direito positivo
ou descrição genérica de procedimento administrativo,
mencionando designadamente o seu título, matéria, data,
origem e local onde podem ser consultados.
d) As regras e as condições de reutilização da informação aplicáveis em cada caso.
2 — A informação administrativa disponível nos sítios
na Internet a que se refere o número anterior é indexada
no sistema de pesquisa online de informação pública, nos
termos do artigo 49.º do Decreto-Lei n.º 135/99, de 22 de
abril, alterado pelos Decretos-Leis n.os 29/2000, de 13 de
março, 72-A/2010, de 18 de junho, e 73/2014, de 13 de
maio.

a) Textos de tratados, convenções ou acordos internacionais e da legislação nacional e europeia sobre ambiente
ou com ele relacionada;
b) Políticas, planos e programas relativos ao ambiente;
c) Relatórios sobre a execução dos instrumentos referidos nas alíneas anteriores;
d) Um relatório nacional sobre o estado do ambiente,
nos termos do número seguinte;
e) Dados ou resumos dos dados resultantes do controlo
das atividades que afetam ou podem afetar o ambiente;
f) Licenças e autorizações com impacto significativo
sobre o ambiente, acordos sobre ambiente ou referência
ao local onde tais informações podem ser solicitadas ou
obtidas;
g) Estudos de impacte ambiental e avaliações de risco relativas a elementos ambientais mencionados na subalínea i)
da alínea e) do n.º 1 do artigo 3.º, ou referência ao local
onde tais informações podem ser solicitadas ou obtidas.
3 — O relatório nacional sobre o estado do ambiente,
cuja elaboração e publicação anual compete ao membro
do Governo responsável pela área do ambiente, inclui
informação sobre a qualidade do ambiente e as pressões
sobre ele exercidas.
4 — Os órgãos e entidades públicas competentes devem
garantir que, em caso de ameaça iminente para a saúde
humana ou o ambiente, causada por ação humana ou por
fenómenos naturais, sejam divulgadas imediatamente todas
as informações ambientais que permitam às populações
em risco tomar medidas para evitar ou reduzir os danos
decorrentes dessa ameaça.
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CAPÍTULO II
Exercício do direito de acesso e de reutilização
dos documentos administrativos
SECÇÃO I
Direito de acesso

Artigo 12.º
Pedido de acesso

1 — O acesso aos documentos administrativos deve ser
solicitado por escrito, através de requerimento que contenha os elementos essenciais à identificação do requerente,
designadamente o nome, dados de identificação pessoal
ou coletiva, dados de contacto e assinatura.
2 — O modelo de requerimento de pedido de acesso
deve ser disponibilizado pelas entidades no seu sítio na
Internet.
3 — A entidade requerida pode também aceitar pedidos
verbais, devendo fazê-lo nos casos em que a lei o determine
expressamente.
4 — A apresentação de queixa à CADA, nos termos da
presente lei, pressupõe pedido escrito de acesso ou, pelo
menos, a formalização por escrito do indeferimento de
pedido verbal.
5 — Aos órgãos e entidades a quem se aplica a presente
lei incumbe prestar assistência ao público na identificação
dos documentos e dados pretendidos, nomeadamente informando sobre a forma de organização e utilização dos seus
arquivos e registos, e publicando no seu sítio na Internet
a forma, meio, local e horário, se aplicável, para efetuar
o pedido de acesso.
6 — Se o pedido não for suficientemente preciso, a
entidade requerida deve, no prazo de cinco dias a partir
da data da sua receção, indicar ao requerente a deficiência
e convidá-lo a supri-la em prazo fixado para o efeito, devendo procurar assisti-lo na sua formulação, ao fornecer
designadamente informações sobre a utilização dos seus
arquivos e registos.
Artigo 13.º
Forma do acesso

1 — O acesso aos documentos administrativos exerce-se através dos seguintes meios, conforme opção do requerente:
a) Consulta gratuita, eletrónica ou efetuada presencialmente nos serviços que os detêm;
b) Reprodução por fotocópia ou por qualquer meio
técnico, designadamente visual, sonoro ou eletrónico;
c) Certidão.
2 — Os documentos são transmitidos em forma inteligível e em termos rigorosamente correspondentes aos do
conteúdo do registo.
3 — Quando houver risco de a reprodução causar dano
ao documento, pode o requerente, a expensas suas e sob
a direção do serviço detentor, promover a cópia manual
ou a reprodução por outro meio que não prejudique a sua
conservação.
4 — Os documentos informatizados são enviados por
qualquer meio de transmissão eletrónica de dados, sempre
que tal for possível e desde que se trate de meio adequado

à inteligibilidade e fiabilidade do seu conteúdo, e em termos rigorosamente correspondentes ao do conteúdo do
registo.
5 — A entidade requerida pode limitar-se a indicar a
exata localização, na Internet, do documento requerido,
salvo se o requerente demonstrar a impossibilidade de
utilização dessa forma de acesso.
6 — A entidade requerida não tem o dever de criar ou
adaptar documentos para satisfazer o pedido, nem a obrigação de fornecer extratos de documentos, caso isso envolva
um esforço desproporcionado que ultrapasse a simples
manipulação dos mesmos.
Artigo 14.º
Encargos de reprodução

1 — O acesso através dos meios previstos nas alíneas b)
e c) do n.º 1 do artigo anterior faz-se através de um único
exemplar, sujeito a pagamento, pelo requerente, da taxa
fixada, que deve obedecer aos seguintes princípios:
a) Corresponder à soma dos encargos proporcionais
com a utilização de máquinas e ferramentas de recolha,
produção e reprodução do documento, com os custos dos
materiais usados e com o serviço prestado, não podendo
ultrapassar o valor médio praticado no mercado por serviço
correspondente;
b) No caso de emissão de certidão, quando o documento
disponibilizado constituir o resultado material de uma
atividade administrativa para a qual sejam devidas taxas
ou emolumentos, os encargos referidos na alínea anterior
podem ser acrescidos de um valor razoável, tendo em vista
os custos diretos e indiretos dos investimentos e a boa
qualidade do serviço, nos termos da legislação aplicável;
c) Às taxas cobradas pode acrescer, quando aplicável e
exigido por lei, o custo da anonimização dos documentos
e os encargos de remessa, quando esta seja feita por via
postal;
d) No caso de reprodução realizada por meio eletrónico,
designadamente envio por correio eletrónico, não é devida
qualquer taxa.
2 — Tendo em conta o disposto no número anterior, o
Governo e os Governos Regionais, ouvida a CADA e as
associações nacionais representativas das autarquias locais,
devem fixar as taxas a cobrar pelas reproduções e certidões
dos documentos administrativos.
3 — As entidades com poder tributário autónomo não
podem fixar taxas que ultrapassem em mais de 100 % os
valores fixados nos termos do número anterior, os quais se
aplicam enquanto não publicarem tabelas próprias.
4 — Os órgãos e entidades a quem se aplica a presente
lei devem publicar no seu sítio na Internet e afixar em lugar
acessível ao público uma lista das taxas que cobram pelas
reproduções e certidões de documentos administrativos,
bem como informação sobre as isenções, reduções ou
dispensas de pagamento aplicáveis.
5 — As organizações não-governamentais de ambiente e
equiparadas, definidas nos termos da legislação aplicável,
gozam de uma redução de 50 % no pagamento de quaisquer
taxas devidas pelo acesso à informação ambiental.
6 — Os beneficiários de apoio judiciário, como tal reconhecido nos termos da lei, gozam de isenção de quaisquer
taxas devidas pelo acesso a informação administrativa
necessária à instrução do processo relativamente ao qual
lhes tenha sido concedido o respetivo apoio.
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7 — As vítimas de violência doméstica e as respetivas
associações representativas, como tal qualificadas nos
termos da lei, gozam de isenção de quaisquer taxas devidas pelo acesso a informação administrativa necessária
à instrução de pedidos de proteção administrativa ou de
atuação judicial destinada a evitar ou perseguir atos de
violência doméstica praticados contra si ou contra os seus
associados.
Artigo 15.º
Resposta ao pedido de acesso

1 — A entidade a quem foi dirigido o requerimento de
acesso a um documento administrativo deve, no prazo de
10 dias:
a) Comunicar a data, local e modo para se efetivar a
consulta, se requerida;
b) Emitir a reprodução ou certidão requeridas;
c) Comunicar por escrito as razões da recusa, total ou
parcial, do acesso ao documento, bem como quais as garantias de recurso administrativo e contencioso de que
dispõe o requerente contra essa decisão, nomeadamente
a apresentação de queixa junto da CADA e a intimação
judicial da entidade requerida;
d) Informar que não possui o documento e, se souber
qual a entidade que o detém, remeter-lhe o requerimento,
com conhecimento ao requerente;
e) Expor à CADA quaisquer dúvidas que tenha sobre a
decisão a proferir, a fim de esta entidade emitir parecer.
2 — No caso da alínea e) do número anterior, a entidade requerida deve informar o requerente e enviar à
CADA cópia do requerimento e de todas as informações
e documentos que contribuam para convenientemente o
instruir.
3 — As entidades não estão obrigadas a satisfazer pedidos que, face ao seu carácter repetitivo e sistemático
ou ao número de documentos requeridos, sejam manifestamente abusivos, sem prejuízo do direito de queixa do
requerente.
4 — Em casos excecionais, se o volume ou a complexidade da informação o justificarem, o prazo referido no n.º 1
pode ser prorrogado até ao máximo de dois meses, devendo
o requerente ser informado desse facto, com indicação dos
respetivos fundamentos, no prazo de 10 dias.
Artigo 16.º
Direito de queixa

1 — O requerente pode queixar-se à CADA em caso
de falta de resposta decorrido o prazo previsto no artigo
anterior, indeferimento, satisfação parcial do pedido ou
outra decisão limitadora do acesso a documentos administrativos, no prazo de 20 dias.
2 — A apresentação de queixa interrompe o prazo para
introdução em juízo de petição de intimação para a prestação de informações, consulta de processos ou passagem
de certidões.
3 — Salvo em casos de indeferimento liminar, a CADA
deve convidar a entidade requerida a responder à queixa
no prazo de 10 dias.
4 — Tanto no caso de queixa como no da consulta prevista na alínea e) do n.º 1 do artigo 15.º, a CADA tem o
prazo de 40 dias para elaborar o correspondente relatório
de apreciação da situação, enviando-o, com as devidas
conclusões, a todos os interessados.

5 — Recebido o relatório referido no número anterior,
a entidade requerida comunica ao requerente a sua decisão
final fundamentada, no prazo de 10 dias.
6 — Tanto a decisão como a falta de decisão no termo do
prazo a que se refere o número anterior podem ser impugnadas pelo interessado junto dos tribunais administrativos,
aplicando-se, com as devidas adaptações, ao processo de
intimação referido no n.º 2, as regras do Código de Processo nos Tribunais Administrativos.
SECÇÃO II
Direito de acesso à informação ambiental

Artigo 17.º
Direito de acesso à informação ambiental

Os órgãos e entidades a quem se aplica a presente lei
asseguram o direito de acesso à informação ambiental nos
termos previstos na secção anterior, devendo ainda:
a) Disponibilizar ao público, gratuitamente, listas com
a designação de todos os órgãos e entidades que detêm
informação ambiental, preferencialmente em sítio único,
na Internet, que centralize os respetivos sítios onde a informação está acessível, e a identidade do responsável pelo
acesso, nos termos do artigo 9.º;
b) Criar e manter instalações adequadas à consulta da
informação, prestando apoio ao público no exercício do
direito de acesso;
c) Adotar procedimentos que garantam a uniformização da informação ambiental, de forma a assegurar uma
informação exata, atualizada e comparável;
d) Indicar, quando fornecerem a informação ambiental referida nas subalíneas i) e ii) da alínea e) do n.º 1 do
artigo 3.º, onde pode ser encontrada e obtida, quando disponível, a informação sobre os procedimentos de medição
utilizados para recolha daquela, incluindo os métodos de
análise, de amostragem e de tratamento prévio das amostras, ou referência ao procedimento normalizado utilizado
na recolha de informação.
Artigo 18.º
Indeferimento do pedido de acesso

1 — Os pedidos de acesso à informação ambiental podem ser indeferidos quando o documento administrativo
solicitado não esteja nem deva estar na posse do órgão ou
entidade a quem o pedido for dirigido, sendo que este, se
tiver conhecimento que a informação é detida por outra
entidade, deve remeter-lhe diretamente e de imediato o
pedido, disso informando o requerente.
2 — Quando o pedido se refira a um procedimento em
curso, a entidade remete-o à entidade coordenadora do
processo, a qual informa o requerente do prazo previsível
para a sua conclusão, bem como das disposições legais
previstas no respetivo procedimento, relativas ao acesso
à informação.
3 — Quando o pedido se referir a informação constante
de comunicações internas entre entidades ou contemplar
o acesso a documentos nominativos, o deferimento apenas deve ter lugar caso o interesse público subjacente à
divulgação da informação prevaleça e, em qualquer caso,
quando o pedido incidir sobre informação relativa a emissões para o ambiente.
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4 — Para além do disposto nos números anteriores, um
pedido de acesso a documentos administrativos que contenham informação ambiental apenas pode ser indeferido
nos seguintes casos:
a) Quando o pedido for manifestamente abusivo ou
tiver por referência documentos ou dados errados ou incompletos;
b) Quando não seja possível sanar a deficiência a que
se refere o n.º 6 do artigo 12.º;
c) Quando a divulgação dessa informação prejudicar:
i) A confidencialidade do processo ou da informação,
quando essa confidencialidade esteja prevista na lei, designadamente em caso de segredo bancário, segredo estatístico
e sigilo fiscal;
ii) As relações internacionais, a segurança pública ou
a defesa nacional;
iii) O segredo de justiça, o segredo em sede de procedimentos contraordenacionais, disciplinares, financeiros ou
meramente administrativos, desde que previstos na lei, o
acesso à justiça ou o seu bom funcionamento;
iv) A confidencialidade das informações comerciais
ou industriais, sempre que essa confidencialidade esteja
legalmente prevista para proteger um interesse económico
legítimo, bem como o interesse público no segredo estatístico, fiscal e bancário;
v) Direitos de autor ou direitos conexos e direitos de
propriedade industrial;
vi) Os interesses ou a proteção de quem tenha fornecido
voluntariamente a informação, sem que esteja ou venha a
estar legalmente obrigado a fazê-lo, exceto se essa pessoa
tiver autorizado a divulgação dessa informação;
vii) A proteção do ambiente a que a informação se refere,
designadamente a localização de espécies protegidas.
5 — Os fundamentos de indeferimento e respetivos
interesses protegidos devem ser interpretados de forma
restritiva face ao interesse público subjacente à divulgação
da informação, sendo que os referidos nas subalíneas i),
iv), vi) e vii) do número anterior não podem ser invocados quando o pedido incidir sobre informação relativa a
emissões para o ambiente.
6 — A informação ambiental solicitada deve ser parcialmente disponibilizada sempre que seja possível expurgar
a informação que fundamentou o indeferimento.

3 — As disposições da presente secção não são aplicáveis aos documentos detidos ou elaborados por:
a) Empresas de radiodifusão de serviço público, suas
filiais e outras entidades que cumpram funções de radiodifusão de serviço público;
b) Estabelecimentos de ensino e investigação, incluindo
organizações criadas com vista à transferência de resultados de investigação, escolas e instituições de ensino
superior, com exceção das respetivas bibliotecas;
c) Pessoas coletivas públicas ou privadas que se dediquem à prestação de serviços e atividades culturais, exceto
bibliotecas, museus e arquivos.
4 — A troca de documentos administrativos entre os
órgãos e entidades referidos no artigo 4.º, exclusivamente
no âmbito do desempenho das suas funções e dos fins de
interesse público que lhes compete prosseguir, não constitui reutilização.
5 — Salvo acordo da entidade que os detenha, quem
reutilizar documentos administrativos não pode alterar a
informação neles vertida, nem deve permitir que o seu sentido seja desvirtuado, devendo mencionar sempre as fontes,
bem como a data da última atualização da informação.
6 — Os documentos são disponibilizados no formato ou
linguagem em que já existam e, se adequado, em formatos
abertos e legíveis por máquina, com os respetivos metadados, devendo ambos respeitar normas formais abertas.
7 — O disposto no número anterior deve ser cumprido
na medida do possível, não implicando, para a entidade
detentora, o dever de criar ou adaptar documentos ou de
fornecer extratos, caso isso envolva um esforço desproporcionado que ultrapasse a simples manipulação dos
mesmos.
Artigo 20.º
Documentos excluídos

Não podem ser objeto de reutilização:

Artigo 19.º

a) Documentos elaborados no exercício de uma atividade de gestão privada da entidade em causa;
b) Documentos cujos direitos de autor ou direitos conexos pertençam a terceiros ou cuja reprodução, difusão
ou utilização possam configurar práticas de concorrência
desleal;
c) Documentos nominativos, salvo autorização do titular, disposição legal que a preveja expressamente ou
quando os dados pessoais possam ser anonimizados sem
possibilidade de reversão, devendo nesse caso aplicar-se,
no âmbito da autorização concedida e nos termos do n.º 1
do artigo 23.º, a previsão de medidas especiais de segurança destinadas a proteger os dados sensíveis, de acordo
com o regime legal de proteção de dados pessoais;
d) Partes de documentos que contêm apenas logótipos,
brasões e insígnias.
Artigo 21.º

Princípios gerais

Pedido de reutilização

1 — Os documentos administrativos cujo acesso seja
autorizado, nos termos da presente lei, podem ser reutilizados.
2 — As disposições da presente secção não prejudicam
a utilização de textos de convenções, leis, regulamentos, relatórios ou decisões administrativas, judiciais ou
de quaisquer órgãos ou entidades do Estado ou da Administração Pública, bem como a utilização de traduções
oficiais destes textos.

1 — A reutilização de documentos disponibilizados
através da Internet não depende de autorização da entidade que os detenha, exceto quando exista indicação
contrária ou se for claro para qualquer destinatário que o
documento se encontra protegido por direitos de autor ou
direitos conexos.
2 — Nos restantes casos, a reutilização de documentos
depende de autorização da entidade que os detenha, mediante pedido formulado pelo requerente, aplicando-se o
disposto no artigo 12.º

SECÇÃO III
Da reutilização de documentos
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3 — Quando a reutilização de documentos se destine a
fins educativos ou de investigação e desenvolvimento, o
requerente deve indicá-lo expressamente.
Artigo 22.º
Resposta ao pedido de reutilização

1 — A entidade a quem foi dirigido o requerimento de
reutilização do documento deve, no prazo de 10 dias:
a) Autorizar a reutilização do documento, indicando, se
existirem, quais as condições ou licenças aplicáveis, nos
termos do artigo seguinte; ou
b) Indicar as razões de recusa, total ou parcial, de reutilização do documento, bem como quais as garantias de
recurso administrativo e contencioso de que dispõe o requerente contra essa decisão, nomeadamente a apresentação de queixa junto da CADA e a intimação judicial da
entidade requerida.
2 — O pedido de reutilização do documento só pode
ser indeferido com fundamento na violação de disposições legais, nomeadamente de alguma das disposições da
presente lei relativa ao direito de acesso e reutilização, ou
quando o órgão ou entidade já não tenha uma obrigação
de elaborar, deter ou armazenar a informação.
3 — O dever de indicar as razões de recusa compreende
a indicação da pessoa singular ou coletiva titular do direito
de autor ou de direitos conexos sobre o documento ou,
em alternativa, a indicação da entidade licenciadora que
cedeu o documento, quando essa titularidade constitua o
fundamento da recusa da reutilização pretendida.
4 — As indicações referidas no número anterior não são
obrigatórias se a entidade requerida for uma biblioteca,
incluindo as bibliotecas das instituições de ensino superior,
um museu ou um arquivo.
5 — O prazo previsto no n.º 1 pode ser prorrogado uma
vez, por igual período, nos casos de pedidos extensos ou
complexos, devendo o requerente ser informado desse
facto, com indicação dos respetivos fundamentos, no prazo
máximo de cinco dias.
Artigo 23.º
Condições de reutilização

1 — A autorização concedida nos termos do artigo anterior pode ser subordinada à observância de determinadas
condições de reutilização, designadamente através de licenças abertas disponíveis em linha, que concedem direitos
de reutilização mais amplos sem limitações tecnológicas,
financeiras ou geográficas, e se baseiam em formatos de
dados abertos.
2 — A reutilização de documentos pode ainda ser sujeita
a pagamento de taxas por parte do requerente, fixadas
pelas entidades de acordo com o disposto nos números
seguintes.
3 — Sem prejuízo do disposto no artigo 15.º do Código
do Procedimento Administrativo é gratuita a reutilização
dos documentos disponibilizados:
a) Através da Internet, nos termos dos artigos 10.º e
11.º; ou
b) Para fins educativos ou de investigação e desenvolvimento.

4 — As taxas cobradas pela reutilização limitam-se
aos custos marginais suportados com a recolha, produção,
reprodução e divulgação do respetivo documento, podendo
neles incluir-se, quando aplicável, o custo da anonimização
dos documentos e os encargos de remessa, quando esta
seja feita por via postal.
5 — Quando o documento disponibilizado constituir o
resultado material de uma atividade administrativa para
a qual sejam devidas taxas ou emolumentos, os custos
referidos no número anterior podem ser acrescidos de um
valor razoável, tendo em vista os custos diretos e indiretos
dos investimentos e a boa qualidade do serviço, nos termos
da legislação aplicável.
6 — Quando o documento requerido integrar uma biblioteca, incluindo uma biblioteca das instituições de ensino superior, um museu ou um arquivo, as taxas incluem
também os custos de preservação dos documentos e da
cessão de direitos, e podem ser acrescidas de um valor
razoável tendo em vista os custos diretos e indiretos dos
investimentos e a boa qualidade do serviço, nos termos da
legislação aplicável.
7 — Na fixação das taxas a cobrar nos termos dos números anteriores, a entidade requerida deve basear-se nos
custos durante o exercício contabilístico normal, calculados
de acordo com os princípios contabilísticos aplicáveis.
8 — As condições de reutilização e as taxas cobradas
não devem restringir desnecessariamente as possibilidades
de reutilização, não podendo a entidade requerida, por essa
via, discriminar categorias de reutilização equivalentes
ou limitar a concorrência, podendo no entanto reduzir ou
isentar de taxa a reutilização requerida por entidades com
ou sem fins lucrativos, desde que em prossecução de fins
e atividades de reconhecido interesse social.
Artigo 24.º
Publicidade

1 — As condições de reutilização e as taxas aplicáveis,
incluindo o prazo, montante e forma de pagamento e eventuais reduções ou isenções previstas, são preestabelecidas
e publicitadas, sempre que possível por via eletrónica, devendo ser indicada a base de cálculo dos valores a cobrar,
bem como os meios de tutela ao dispor do requerente no
caso de recusa da reutilização do documento.
2 — Os órgãos e entidades a quem se aplica a presente
lei devem publicar no seu sítio na Internet e afixar em lugar
acessível ao público uma lista das taxas que cobram pelas
reproduções e certidões de documentos administrativos,
bem como informação sobre as isenções, reduções ou
dispensas de pagamento aplicáveis.
3 — Nos casos em que a informação cuja reutilização
seja requerida determinar, pela sua relativa indisponibilidade, natureza ou complexidade, a aplicação de taxas que
não estejam predeterminadas, a entidade requerida informa
previamente o requerente dos fatores que são tidos em
conta no cálculo dos valores a cobrar.
4 — Quando não tenham sido fixadas, predeterminadas
ou publicitadas as taxas a aplicar, e enquanto não o forem,
a reutilização considera-se gratuita.
Artigo 25.º
Proibição de acordos exclusivos

1 — É proibida a celebração de acordos exclusivos de
reutilização de documentos, com exceção dos casos em que
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o direito exclusivo diz respeito à digitalização de recursos
culturais e dos casos em que a constituição de um direito
exclusivo é necessária para a prestação de um serviço de
interesse público.
2 — Os acordos exclusivos celebrados ao abrigo do
número anterior, bem como a respetiva fundamentação,
devem ser transparentes e publicitados, sempre que possível por via eletrónica.
3 — Os motivos subjacentes à constituição de um direito exclusivo devem ser objeto de um exame periódico,
a realizar pelo menos de três em três anos, com exceção
dos direitos exclusivos relativos à digitalização de recursos culturais, cujo período de exclusividade não deve,
em regra, exceder 10 anos, devendo o referido exame ser
realizado no 11.º ano e, posteriormente, se aplicável, de
sete em sete anos.
4 — Nos casos em que exista um direito exclusivo para
digitalização de recursos culturais, o respetivo acordo prevê
necessariamente a disponibilização à entidade pública em
causa, a título gratuito, de uma cópia dos recursos culturais
digitalizados, a qual deve estar disponível para reutilização
no termo do período de exclusividade.
Artigo 26.º
Intimação para a reutilização de documentos

Quando o pedido de reutilização formulado nos termos
da presente secção seja total ou parcialmente indeferido,
o interessado pode apresentar queixa à CADA nos termos do artigo 16.º, aplicando-se as suas correspondentes
disposições quanto à petição de intimação da entidade
requerida para autorização da reutilização, que pode ser
apresentada junto do tribunal administrativo competente,
nos termos previstos no Código de Processo nos Tribunais
Administrativos.
Artigo 27.º
Divulgação de documentos disponíveis para reutilização

1 — As entidades abrangidas pelas disposições da presente secção devem disponibilizar, no seu sítio na Internet, listas atualizadas dos documentos disponíveis para
reutilização.
2 — Sempre que possível, devem prever-se inventários
dos documentos mais importantes, juntamente com os
metadados conexos acessíveis, e deve poder ser realizada
uma pesquisa multilingue de documentos e dados.
3 — As informações previstas nos números anteriores
devem ser organizadas num portal de existências descentralizadas, com vista a facilitar a procura de documentos
e dados disponíveis para reutilização.
4 — A aplicação do disposto no presente artigo é facultativa para as freguesias com menos de 10 000 eleitores.
CAPÍTULO III
Comissão de Acesso aos Documentos Administrativos
Artigo 28.º
Natureza

1 — A CADA é uma entidade administrativa independente, que funciona junto da Assembleia da República, e
a quem cabe zelar pelo cumprimento das disposições da
presente lei.

2 — A CADA dispõe de orçamento anual, cuja dotação
é inscrita no orçamento da Assembleia da República.
Artigo 29.º
Composição

1 — A CADA é composta pelos seguintes membros:
a) Um juiz conselheiro do Supremo Tribunal Administrativo, designado pelo Conselho Superior dos Tribunais
Administrativos e Fiscais, que preside;
b) Dois deputados eleitos pela Assembleia da República,
sendo um sob proposta do grupo parlamentar do maior
partido que apoia o Governo e o outro sob proposta do
maior partido da oposição;
c) Um professor de Direito designado pelo Presidente
da Assembleia da República;
d) Duas personalidades designadas pelo Governo;
e) Uma personalidade designada por cada um dos Governos Regionais;
f) Uma personalidade designada pela Associação Nacional de Municípios Portugueses;
g) Um advogado designado pela Ordem dos Advogados;
h) Um membro designado, de entre os seus vogais, pela
Comissão Nacional de Proteção de Dados.
2 — Os titulares são substituídos por um suplente, designado pelas mesmas entidades.
3 — Os membros da CADA tomam posse perante o
Presidente da Assembleia da República nos 10 dias seguintes à publicação da sua designação na 1.ª série do
Diário da República.
4 — Os mandatos dos titulares são de três anos, sem
prejuízo do disposto no número seguinte, cessando apenas
com a posse dos novos titulares.
5 — A Assembleia da República elege no início de cada
legislatura e pela duração desta os membros referidos na
alínea b).
6 — Os mandatos são renováveis duas vezes.
Artigo 30.º
Competência

1 — Compete à CADA:
a) Elaborar a sua regulamentação interna, a publicar na
2.ª série do Diário da República;
b) Apreciar as queixas que lhe sejam apresentadas nos
termos dos artigos 16.º e 26.º;
c) Emitir parecer sobre o acesso aos documentos administrativos, nos termos da alínea e) do n.º 1 do artigo 15.º;
d) Emitir parecer sobre a comunicação de documentos
entre serviços e organismos da Administração Pública,
a pedido da entidade requerida ou da interessada, a não
ser que se anteveja risco de interconexão de dados, caso
em que a questão é submetida à apreciação da Comissão
Nacional de Proteção de Dados;
e) Pronunciar-se sobre o sistema de registo e de classificação de documentos;
f) Emitir parecer sobre a aplicação da presente lei, bem
como sobre a elaboração e aplicação de diplomas complementares, por sua iniciativa ou a solicitação da Assembleia
da República, do Governo e dos órgãos e entidades a que
se refere o artigo 4.º;
g) Elaborar um relatório anual sobre a aplicação da
presente lei e a sua atividade, a enviar à Assembleia da
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República para publicação e apreciação e ao Primeiro-Ministro;
h) Elaborar um relatório, de três em três anos, sobre a
disponibilidade de informações do setor público para reutilização e sobre as condições da sua disponibilização, em
particular no que respeita às taxas devidas pela reutilização
de documentos que sejam superiores aos custos marginais,
bem como sobre as práticas no que diz respeito a vias de
recurso, o qual deve ser enviado à Assembleia da República, para publicação e apreciação, e ao Primeiro-Ministro,
com vista ao seu envio à Comissão Europeia;
i) Contribuir para o esclarecimento e divulgação das
diferentes vias de acesso aos documentos administrativos
no âmbito do princípio da administração aberta;
j) Emitir deliberações sobre aplicação de coimas nos
processos de contraordenação previstos na presente lei.
2 — Os projetos de pareceres e deliberações são elaborados pelos membros da CADA, com o apoio dos serviços
técnicos.
3 — Os pareceres são publicados nos termos do regulamento interno.
Artigo 31.º
Cooperação da administração

1 — Todos os dirigentes, funcionários e agentes dos
órgãos e entidades a quem se aplique a presente lei têm o
dever de cooperação com a CADA, sob pena de responsabilidade disciplinar ou de outra natureza, nos termos
da lei.
2 — Para efeitos do número anterior devem ser comunicadas todas as informações relevantes para o conhecimento
das questões apresentadas à CADA no âmbito das suas
competências.

6 — Perdem o mandato os membros da CADA que
venham a ser abrangidos por incapacidade ou incompatibilidade prevista na lei ou que faltem, no mesmo ano civil,
a três reuniões consecutivas ou a seis interpoladas, salvo
motivo justificado.
7 — A perda do mandato é objeto de deliberação a publicar na 2.ª série do Diário da República.
Artigo 33.º
Estatuto remuneratório

1 — O presidente aufere a remuneração e outras regalias a que tem direito como juiz conselheiro do Supremo
Tribunal Administrativo, bem como um abono mensal para
despesas de representação no valor de 20 % do respetivo
vencimento base.
2 — À exceção do presidente, todos os membros podem exercer o seu mandato em acumulação com outras
funções e auferem um abono correspondente a 25 % do
valor do índice 100 da escala salarial do pessoal dirigente
da função pública.
3 — À exceção do presidente, todos os membros auferem um abono correspondente a 5 % do valor do índice 100
da escala salarial do pessoal dirigente da função pública
por cada sessão da CADA em que participem.
4 — Todos os membros têm direito a ajudas de custo e
ao reembolso de despesas com transportes e com telecomunicações nos termos previstos para o cargo de diretor-geral.
5 — Nas deslocações das personalidades designadas
pelos Governos Regionais o abono das ajudas de custo
é processado segundo o regime vigente nas respetivas
administrações regionais.
Artigo 34.º

Artigo 32.º

Competência do presidente

Estatuto dos membros da CADA

1 — No quadro das orientações dadas pela CADA, o
presidente exerce, com possibilidade de delegação no secretário, as competências fixadas na lei para o cargo de
dirigente máximo de organismo autónomo em matéria
de gestão de pessoal, financeira, patrimonial e administrativa.
2 — A CADA pode delegar no presidente poderes para
apreciar e decidir:

1 — Não podem ser membros da CADA os cidadãos
que não se encontrem no pleno gozo dos seus direitos
civis e políticos.
2 — São deveres dos membros da CADA:
a) Exercer o cargo com isenção, rigor e independência;
b) Participar ativa e assiduamente nos trabalhos da
CADA.
3 — Os membros da CADA não podem ser prejudicados
na estabilidade do seu emprego, na sua carreira profissional, nomeadamente nas promoções a que entretanto
tenham adquirido direito, nem nos concursos públicos a
que se submetam e no regime de segurança social de que
beneficiem à data do início do mandato.
4 — Os membros da CADA são inamovíveis, não podendo as suas funções cessar antes do termo do mandato,
salvo nos seguintes casos:
a) Morte;
b) Impossibilidade física permanente ou com uma duração que se preveja ultrapassar a data do termo do mandato;
c) Renúncia ao mandato;
d) Perda do mandato.
5 — A renúncia ao mandato torna-se eficaz com a apresentação da respetiva declaração escrita ao presidente da
CADA e é publicada na 2.ª série do Diário da República.

a) Queixas manifestamente infundadas ou extemporâneas;
b) Desistências;
c) Casos de inutilidade superveniente;
d) Queixas sobre questões que já tenham sido apreciadas
pela CADA de modo uniforme e reiterado.
Artigo 35.º
Serviços de apoio

A CADA dispõe de serviços próprios de apoio técnico
e administrativo, previstos em regulamento orgânico aprovado em diploma próprio.
Artigo 36.º
Impugnação judicial

1 — A impugnação de deliberações da CADA reveste
a forma de reclamação, a apresentar no prazo de 10 dias
a contar da respetiva notificação.
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2 — Em face dessa impugnação, a CADA pode modificar ou revogar a sua decisão, notificando os arguidos da
nova deliberação final.
3 — Caso mantenha a anterior deliberação, a CADA
remete a reclamação, no prazo de 10 dias, ao Ministério
Público junto do Tribunal Administrativo de Círculo de
Lisboa.
Artigo 37.º

3 — A infração prevista na alínea b) do n.º 1 é punível
com as seguintes coimas:
a) Tratando-se de pessoa singular, no mínimo de € 150
e no máximo de € 1 750;
b) Tratando-se de pessoa coletiva, no mínimo de € 1 250
e no máximo de € 12 500.
4 — A tentativa é punível.

Decurso do processo judicial

Artigo 40.º

1 — Compete à CADA remeter toda a informação necessária e relevante para o processo ao Ministério Público,
para que este conclua os autos e os apresente ao juiz.
2 — O juiz pode decidir a questão nos termos da presente lei por simples despacho, se a tal não se opuserem a
defesa, o Ministério Público ou a CADA.
3 — Se houver audiência, as respetivas formalidades
são reduzidas ao mínimo indispensável, não havendo lugar à gravação de prova, nem à audição de mais de três
testemunhas por cada contraordenação imputada.
4 — O juiz tem sempre competência para arbitrar uma
indemnização a quem entenda ter a ela direito.
5 — Da decisão final do juiz cabe recurso per saltum
para o Supremo Tribunal Administrativo, que decide de
direito.

Aplicação das coimas

CAPÍTULO IV
Regime sancionatório

1 — A instrução do processo de contraordenação compete aos serviços da Administração Pública que tenham
detetado a infração, podendo ser completada pelos serviços
de apoio da CADA.
2 — A aplicação de coimas é competência exclusiva da
CADA e a respetiva deliberação constitui título executivo
bastante, caso não seja impugnada no prazo legal.
Artigo 41.º
Destino das receitas cobradas

O montante das importâncias cobradas, em resultado
da aplicação das coimas, reverte:
a) Em 40 % para a CADA;
b) Em 40 % para o Estado;
c) Em 20 % para a entidade lesada com a prática da
infração.
Artigo 42.º

Artigo 38.º

Omissão de dever

Acesso indevido a dados nominativos

Sempre que a contraordenação resulte da omissão de
um dever, a aplicação da sanção e o pagamento da coima
não dispensam o infrator do seu cumprimento, se este
ainda for possível.

1 — Quem, com intenção de aceder indevidamente a
dados nominativos, declarar ou atestar falsamente perante
órgão ou entidade referida no n.º 1 do artigo 4.º ser titular
de um interesse direto, pessoal, legítimo e constitucionalmente protegido que justifique o acesso à informação ou
documentos pretendidos, é punido com pena de prisão até
um ano ou com pena de multa.
2 — A tentativa é punível.

CAPÍTULO V
Alterações legislativas
Artigo 43.º

Artigo 39.º

Alteração ao Regulamento Orgânico da CADA

Contraordenações

O artigo 3.º do Regulamento Orgânico da CADA, aprovado em anexo à Lei n.º 10/2012, de 29 de fevereiro, passa
a ter a seguinte redação:

1 — Praticam contraordenação punível com coima as
pessoas singulares ou coletivas que:
a) Reutilizem documentos do setor público sem autorização da entidade competente;
b) Reutilizem documentos do setor público sem observar as condições de reutilização estabelecidas no n.º 1 do
artigo 23.º;
c) Reutilizem documentos do setor público sem que
tenham procedido ao pagamento do valor previsto no n.º 2
do artigo 23.º
2 — As infrações previstas nas alíneas a) e c) do número
anterior são puníveis com as seguintes coimas:
a) Tratando-se de pessoa singular, no mínimo de € 300
e no máximo de € 3 500;
b) Tratando-se de pessoa coletiva, no mínimo de € 2 500
e no máximo de € 25 000.

«Artigo 3.º
[...]

1— .....................................
2— .....................................
3— .....................................
4 — Aos técnicos superiores juristas a que se refere
o n.º 1 é aplicável, enquanto desempenharem funções
na CADA, o disposto no artigo 26.º do Decreto-Lei
n.º 545/99, de 14 de dezembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 181/2015, de 16 de setembro.
5 — Os demais trabalhadores a que se refere o n.º 1,
enquanto desempenharem funções na CADA, auferem
a remuneração correspondente à posição remuneratória imediatamente seguinte da respetiva categoria ou
carreira.»
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Artigo 44.º
Alteração ao Decreto-Lei n.º 16/93, de 23 de janeiro

O artigo 17.º do Decreto-Lei n.º 16/93, de 23 de janeiro
(Estabelece o regime geral dos arquivos e do património
arquivístico), alterado pelas Leis n.os 14/94, de 11 de maio,
e 107/2001, de 8 de setembro, passa a ter a seguinte redação:
«Artigo 17.º
[...]

1 — É garantido o acesso à documentação conservada em arquivos públicos, salvas as limitações decorrentes dos imperativos de conservação das espécies,
aplicando-se as restrições decorrentes da legislação geral
e especial de acesso aos documentos administrativo.
2 — São acessíveis os documentos que integrem
dados nominativos:
a) Desde que decorridos 30 anos sobre a data da
morte das pessoas a que respeitam os documentos; ou
b) Não sendo conhecida a data da morte, decorridos
40 anos sobre a data dos documentos, mas não antes de
terem decorrido 10 anos sobre o momento do conhecimento da morte.
3 — Os dados sensíveis respeitantes a pessoas coletivas, como tal definidos por lei, são comunicáveis
decorridos 30 anos sobre a data da extinção da pessoa
coletiva, caso a lei não determine prazo mais curto.
4 — . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .»
Artigo 45.º
Alteração à Lei n.º 12/2005, de 26 de janeiro

O artigo 3.º da Lei n.º 12/2005, de 26 de janeiro (Informação genética pessoal e informação de saúde), passa a
ter a seguinte redação:
«Artigo 3.º
[...]

1— .....................................
2— .....................................
3 — O acesso à informação de saúde por parte do
seu titular, ou de terceiros com o seu consentimento ou
nos termos da lei, é exercido por intermédio de médico,
com habilitação própria, se o titular da informação o
solicitar.
4 — Na impossibilidade de apuramento da vontade
do titular quanto ao acesso, o mesmo é sempre realizado
com intermediação de médico.»
CAPÍTULO VI
Disposições finais e transitórias
Artigo 46.º
Disposições transitórias

1 — Os acordos exclusivos existentes que não respeitem
o disposto no n.º 1 do artigo 25.º da presente lei, caducam
no termo do respetivo contrato ou, em qualquer caso, a
18 de julho de 2043.

2 — O disposto no artigo 25.º da presente lei não prejudica a caducidade dos acordos exclusivos que já se tenha
operado.
3 — As freguesias com menos de 10 000 eleitores dispõem de um período transitório de adaptação até 1 de maio
de 2017 para assegurarem a publicitação da informação
prevista na alínea c) do n.º 1 do artigo 10.º
4 — Os mandatos dos membros da CADA anteriores à
entrada em vigor da presente lei, bem como os mandatos
em curso no momento da sua entrada em vigor, não relevam para a aplicação da limitação de mandatos prevista
no n.º 6 do artigo 29.º
Artigo 47.º
Norma revogatória

São revogadas:
a) A Lei n.º 19/2006, de 12 de junho, alterada pelo
Decreto-Lei n.º 214-G/2015, de 2 de outubro;
b) A Lei n.º 46/2007, de 24 de agosto, alterada pelo
Decreto-Lei n.º 214-G/2015, de 2 de outubro.
Artigo 48.º
Entrada em vigor e aplicação da lei no tempo

1 — A presente lei entra em vigor no primeiro dia do
segundo mês posterior à sua publicação, sem prejuízo do
disposto nos números seguintes.
2 — O artigo 43.º da presente lei entra em vigor a 1 de
janeiro de 2017.
3 — O disposto no artigo 29.º aplica-se à designação
dos membros da CADA que tenha lugar em 2016.
Aprovada em 20 de julho de 2016.
O Presidente da Assembleia da República, Eduardo
Ferro Rodrigues.
Promulgada em 9 de agosto de 2016.
Publique-se.
O Presidente da República, MARCELO REBELO DE SOUSA.
Referendada em 10 de agosto de 2016.
O Primeiro-Ministro, António Luís Santos da Costa.
Resolução da Assembleia da República n.º 192/2016
Aprova a Convenção entre a República Portuguesa e a República
da Costa do Marfim para Evitar a Dupla Tributação e Prevenir
a Evasão Fiscal em Matéria de Impostos sobre o Rendimento,
assinada em Lisboa, em 17 de março de 2015.

A Assembleia da República resolve, nos termos da alínea i) do artigo 161.º e do n.º 5 do artigo 166.º da Constituição, aprovar a Convenção entre a República Portuguesa
e a República da Costa do Marfim para Evitar a Dupla
Tributação e Prevenir a Evasão Fiscal em Matéria de Impostos sobre o Rendimento, assinada em Lisboa, em 17 de
março de 2015, cujo texto, nas versões autenticadas, nas
línguas portuguesa e francesa, se publica em anexo.
Aprovada em 17 de junho de 2016.
O Presidente da Assembleia da República, Eduardo
Ferro Rodrigues.

Regulamento 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de abril
de 2016, relativo à proteção das pessoas singulares no que diz respeito ao
tratamento de dados pessoais e à livre circulação desses dados
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I
(Atos legislativos)

REGULAMENTOS
REGULAMENTO (UE) 2016/679 DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO
de 27 de abril de 2016
relativo à proteção das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais e à
livre circulação desses dados e que revoga a Diretiva 95/46/CE (Regulamento Geral sobre a
Proteção de Dados)
(Texto relevante para efeitos do EEE)
O PARLAMENTO EUROPEU E O CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA,

Tendo em conta o Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, nomeadamente o artigo 16.o,
Tendo em conta a proposta da Comissão Europeia,
Após transmissão do projeto de ato legislativo aos parlamentos nacionais,
Tendo em conta o parecer do Comité Económico e Social Europeu (1),
Tendo em conta o parecer do Comité das Regiões (2),
Deliberando de acordo com o processo legislativo ordinário (3),
Considerando o seguinte:
(1)

A proteção das pessoas singulares relativamente ao tratamento de dados pessoais é um direito fundamental. O
artigo 8.o, n.o 1, da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia («Carta») e o artigo 16.o, n.o 1, do Tratado
sobre o Funcionamento da União Europeia (TFUE) estabelecem que todas as pessoas têm direito à proteção dos
dados de caráter pessoal que lhes digam respeito.

(2)

Os princípios e as regras em matéria de proteção das pessoas singulares relativamente ao tratamento dos seus
dados pessoais deverão respeitar, independentemente da nacionalidade ou do local de residência dessas pessoas,
os seus direitos e liberdades fundamentais, nomeadamente o direito à proteção dos dados pessoais. O presente
regulamento tem como objetivo contribuir para a realização de um espaço de liberdade, segurança e justiça e de
uma união económica, para o progresso económico e social, a consolidação e a convergência das economias a
nível do mercado interno e para o bem-estar das pessoas singulares.

(3)

A Diretiva 95/46/CE do Parlamento Europeu e do Conselho (4) visa harmonizar a defesa dos direitos e das
liberdades fundamentais das pessoas singulares em relação às atividades de tratamento de dados e assegurar a
livre circulação de dados pessoais entre os Estados-Membros.

(1) JO C 229 de 31.7.2012, p. 90.
(2) JO C 391 de 18.12.2012, p. 127.
(3) Posição do Parlamento Europeu de 12 de março de 2014 (ainda não publicada no Jornal Oficial) e posição do Conselho em primeira
leitura de 8 de abril de 2016 (ainda não publicada no Jornal Oficial). Posição do Parlamento Europeu de 14 de abril de 2016.
(4) Diretiva 95/46/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 24 de outubro de 1995, relativa à proteção das pessoas singulares no que
diz respeito ao tratamento de dados pessoais e à livre circulação desses dados (JO L 281 de 23.11.1995, p. 31).
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(4)

O tratamento dos dados pessoais deverá ser concebido para servir as pessoas. O direito à proteção de dados
pessoais não é absoluto; deve ser considerado em relação à sua função na sociedade e ser equilibrado com outros
direitos fundamentais, em conformidade com o princípio da proporcionalidade. O presente regulamento respeita
todos os direitos fundamentais e observa as liberdade e os princípios reconhecidos na Carta, consagrados nos
Tratados, nomeadamente o respeito pela vida privada e familiar, pelo domicílio e pelas comunicações, a proteção
dos dados pessoais, a liberdade de pensamento, de consciência e de religião, a liberdade de expressão e de
informação, a liberdade de empresa, o direito à ação e a um tribunal imparcial, e a diversidade cultural, religiosa e
linguística.

(5)

A integração económica e social resultante do funcionamento do mercado interno provocou um aumento signifi
cativo dos fluxos transfronteiriços de dados pessoais. O intercâmbio de dados entre intervenientes públicos e
privados, incluindo as pessoas singulares, as associações e as empresas, intensificou-se na União Europeia. As
autoridades nacionais dos Estados-Membros são chamadas, por força do direito da União, a colaborar e a trocar
dados pessoais entre si, a fim de poderem desempenhar as suas funções ou executar funções por conta de uma
autoridade de outro Estado-Membro.

(6)

A rápida evolução tecnológica e a globalização criaram novos desafios em matéria de proteção de dados pessoais.
A recolha e a partilha de dados pessoais registaram um aumento significativo. As novas tecnologias permitem às
empresas privadas e às entidades públicas a utilização de dados pessoais numa escala sem precedentes no
exercício das suas atividades. As pessoas singulares disponibilizam cada vez mais as suas informações pessoais de
uma forma pública e global. As novas tecnologias transformaram a economia e a vida social e deverão contribuir
para facilitar a livre circulação de dados pessoais na União e a sua transferência para países terceiros e
organizações internacionais, assegurando simultaneamente um elevado nível de proteção dos dados pessoais.

(7)

Esta evolução exige um quadro de proteção de dados sólido e mais coerente na União, apoiado por uma
aplicação rigorosa das regras, pois é importante gerar a confiança necessária ao desenvolvimento da economia
digital no conjunto do mercado interno. As pessoas singulares deverão poder controlar a utilização que é feita
dos seus dados pessoais. Deverá ser reforçada a segurança jurídica e a segurança prática para as pessoas
singulares, os operadores económicos e as autoridades públicas.

(8)

Caso o presente regulamento preveja especificações ou restrições das suas regras pelo direito de um Estado-Membro, estes podem incorporar elementos do presente regulamento no respetivo direito nacional, na medida
do necessário para manter a coerência e tornar as disposições nacionais compreensíveis para as pessoas a quem
se aplicam.

(9)

Os objetivos e os princípios da Diretiva 95/46/CE continuam a ser válidos, mas não evitaram a fragmentação da
aplicação da proteção dos dados ao nível da União, nem a insegurança jurídica ou o sentimento generalizado da
opinião pública de que subsistem riscos significativos para a proteção das pessoas singulares, nomeadamente no
que diz respeito às atividades por via eletrónica. As diferenças no nível de proteção dos direitos e das pessoas
singulares, nomeadamente do direito à proteção dos dados pessoais no contexto do tratamento desses dados nos
Estados-Membros, podem impedir a livre circulação de dados pessoais na União. Essas diferenças podem, por
conseguinte, constituir um obstáculo ao exercício das atividades económicas a nível da União, distorcer a
concorrência e impedir as autoridades de cumprirem as obrigações que lhes incumbem por força do direito da
União. Essas diferenças entre os níveis de proteção devem-se à existência de disparidades na execução e aplicação
da Diretiva 95/46/CE.

(10)

A fim de assegurar um nível de proteção coerente e elevado das pessoas singulares e eliminar os obstáculos à
circulação de dados pessoais na União, o nível de proteção dos direitos e liberdades das pessoas singulares relati
vamente ao tratamento desses dados deverá ser equivalente em todos os Estados-Membros. É conveniente
assegurar em toda a União a aplicação coerente e homogénea das regras de defesa dos direitos e das liberdades
fundamentais das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais. No que diz respeito ao
tratamento de dados pessoais para cumprimento de uma obrigação jurídica, para o exercício de funções de
interesse público ou o exercício da autoridade pública de que está investido o responsável pelo tratamento, os
Estados-Membros deverão poder manter ou aprovar disposições nacionais para especificar a aplicação das regras
do presente regulamento. Em conjugação com a legislação geral e horizontal sobre proteção de dados que dá
aplicação à Diretiva 95/46/CE, os Estados-Membros dispõem de várias leis setoriais em domínios que necessitam
de disposições mais específicas. O presente regulamento também dá aos Estados-Membros margem de manobra
para especificarem as suas regras, inclusive em matéria de tratamento de categorias especiais de dados pessoais
(«dados sensíveis»). Nessa medida, o presente regulamento não exclui o direito dos Estados-Membros que define
as circunstâncias de situações específicas de tratamento, incluindo a determinação mais precisa das condições em
que é lícito o tratamento de dados pessoais.

4.5.2016

PT

Jornal Oficial da União Europeia

L 119/3

(11)

A proteção eficaz dos dados pessoais na União exige o reforço e a especificação dos direitos dos titulares dos
dados e as obrigações dos responsáveis pelo tratamento e pela definição do tratamento dos dados pessoais, bem
como poderes equivalentes para controlar e assegurar a conformidade das regras de proteção dos dados pessoais
e sanções equivalentes para as infrações nos Estados-Membros.

(12)

O artigo 16.o, n.o 2, do TFUE incumbe o Parlamento Europeu e o Conselho de estabelecerem as normas relativas
à proteção das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais, bem como as normas
relativas à livre circulação desses dados.

(13)

A fim de assegurar um nível coerente de proteção das pessoas singulares no conjunto da União e evitar que as
divergências constituam um obstáculo à livre circulação de dados pessoais no mercado interno, é necessário um
regulamento que garanta a segurança jurídica e a transparência aos operadores económicos, incluindo as micro,
pequenas e médias empresas, que assegure às pessoas singulares de todos os Estados-Membros o mesmo nível de
direitos suscetíveis de proteção judicial e imponha obrigações e responsabilidades iguais aos responsáveis pelo
tratamento e aos seus subcontratantes, que assegure um controlo coerente do tratamento dos dados pessoais,
sanções equivalentes em todos os Estados-Membros, bem como uma cooperação efetiva entre as autoridades de
controlo dos diferentes Estados-Membros. O bom funcionamento do mercado interno impõe que a livre
circulação de dados pessoais na União não pode ser restringida ou proibida por motivos relacionados com a
proteção das pessoas singulares no que respeita ao tratamento de dados pessoais. Para ter em conta a situação
particular das micro, pequenas e médias empresas, o presente regulamento prevê uma derrogação para as
organizações com menos de 250 trabalhadores relativamente à conservação do registo de atividades. Além disso,
as instituições e os órgãos da União, e os Estados-Membros e as suas autoridades de controlo, são incentivados a
tomar em consideração as necessidades específicas das micro, pequenas e médias empresas no âmbito de
aplicação do presente regulamento. A noção de micro, pequenas e médias empresaster em conta deverá inspirar-se do artigo 2.o do anexo da Recomendação 2003/361/CE da Comissão (1).

(14)

A proteção conferida pelo presente regulamento deverá aplicar-se às pessoas singulares, independentemente da
sua nacionalidade ou do seu local de residência, relativamente ao tratamento dos seus dados pessoais. O presente
regulamento não abrange o tratamento de dados pessoais relativos a pessoas coletivas, em especial a empresas
estabelecidas enquanto pessoas coletivas, incluindo a denominação, a forma jurídica e os contactos da pessoa
coletiva.

(15)

A fim de se evitar o sério risco sério de ser contornada a proteção das pessoas singulares, esta deverá ser neutra
em termos tecnológicos e deverá ser independente das técnicas utilizadas. A proteção das pessoas singulares
deverá aplicar-se ao tratamento de dados pessoais por meios automatizados, bem como ao tratamento manual, se
os dados pessoais estiverem contidos ou se forem destinados a um sistema de ficheiros. Os ficheiros ou os
conjuntos de ficheiros bem como as suas capas, que não estejam estruturados de acordo com critérios
específicos, não deverão ser abrangidos pelo âmbito de aplicação do presente regulamento.

(16)

O presente regulamento não se aplica às questões de defesa dos direitos e das liberdades fundamentais ou da livre
circulação de dados pessoais relacionados com atividades que se encontrem fora do âmbito de aplicação do
direito da União, como as que se prendem com a segurança nacional. O presente regulamento não se aplica ao
tratamento de dados pessoais pelos Estados-Membros no exercício de atividades relacionadas com a política
externa e de segurança comum da União.

(17)

O Regulamento (CE) n.o 45/2001 do Parlamento Europeu e do Conselho (2) é aplicável ao tratamento de dados
pessoais pelas instituições, órgãos, organismos ou agências da União. O Regulamento (CE) n.o 45/2001, bem
como outros atos jurídicos da União aplicáveis ao tratamento de dados pessoais, deverão ser adaptados aos
princípios e regras estabelecidos pelo presente regulamento e aplicados à luz do mesmo. A fim de proporcionar
um quadro de proteção de dados sólido e coerente na União, e após a adoção do presente regulamento, deverão
ser realizadas as necessárias adaptações do Regulamento (CE) n.o 45/2001, a fim de permitir a aplicação em
simultâneo com o presente regulamento.

(18)

O presente regulamento não se aplica ao tratamento de dados pessoais efetuado por pessoas singulares no
exercício de atividades exclusivamente pessoais ou domésticas e, portanto, sem qualquer ligação com uma

(1) Recomendação 2003/361/CE da Comissão, de 6 de maio de 2003, relativa à definição de micro, pequenas e médias empresas (JO L 124
de 20.5.2003, p. 36).
(2) Regulamento (CE) n.o 45/2001 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 18 de dezembro de 2000, relativo à proteção das pessoas
singulares no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais pelas instituições e pelos órgãos comunitários e à livre circulação desses
dados (JO L 8 de 12.1.2001, p. 1).
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atividade profissional ou comercial. As atividades pessoais ou domésticas poderão incluir a troca de correspon
dência e a conservação de listas de endereços ou a atividade das redes sociais e do ambiente eletrónico no âmbito
dessas atividades. Todavia, o presente regulamento é aplicável aos responsáveis pelo tratamento e aos subcontra
tantes que forneçam os meios para o tratamento dos dados pessoais dessas atividades pessoais ou domésticas.
(19)

A proteção das pessoas singulares em matéria de tratamento de dados pessoais pelas autoridades competentes
para efeitos de prevenção, investigação, deteção e repressão de infrações penais ou da execução de sanções penais,
incluindo a salvaguarda e a prevenção de ameaças à segurança pública, e de livre circulação desses dados, é
objeto de um ato jurídico da União específico. O presente regulamento não deverá, por isso, ser aplicável às
atividades de tratamento para esses efeitos. Todavia, os dados pessoais tratados pelas autoridades competentes ao
abrigo do presente regulamento deverão ser regulados, quando forem usados para os efeitos referidos, por um
ato jurídico da União mais específico, a saber, a Diretiva (UE) 2016/680 do Parlamento Europeu e do
Conselho (1). Os Estados-Membros podem confiar às autoridades competentes na aceção da Diretiva (UE)
2016/680 funções não necessariamente a executar para efeitos de prevenção, investigação, deteção e repressão de
infrações penais ou da execução de sanções penais, incluindo a salvaguarda e a prevenção de ameaças à
segurança pública, de modo a que o tratamento dos dados pessoais para esses outros efeitos, na medida em que
se insira na esfera do direito da União, seja abrangido pelo âmbito de aplicação do presente regulamento.
No que respeita ao tratamento de dados pessoais pelas referidas autoridades competentes para efeitos que sejam
abrangidos pelo presente regulamento, os Estados-Membros deverão poder manter ou aprovar disposições mais
específicas para adaptar a aplicação das regras previstas no presente regulamento. Tais disposições podem
estabelecer requisitos mais específicos e precisos a respeitar pelas referidas autoridades competentes no
tratamento dos dados pessoais para esses outros efeitos, tendo em conta as estruturas constitucionais, organi
zativas e administrativas do respetivo Estado-Membro. Nos casos em que o tratamento de dados pessoais por
organismos privados fica abrangido pelo presente regulamento, este deverá prever a possibilidade de os Estados-Membros restringirem legalmente, em determinadas condições, certas obrigações e direitos, quando tal restrição
constitua medida necessária e proporcionada, numa sociedade democrática, para salvaguardar interesses
específicos importantes, incluindo a segurança pública e a prevenção, investigação, deteção ou repressão de
infrações penais ou a execução de sanções penais, incluindo a salvaguarda e a prevenção de ameaças à segurança
pública. Tal possibilidade é importante, por exemplo, no quadro da luta contra o branqueamento de capitais ou
das atividades dos laboratórios de polícia científica.

(20)

Na medida em que o presente regulamento é igualmente aplicável, entre outras, às atividades dos tribunais e de
outras autoridades judiciais, poderá determinar-se no direito da União ou dos Estados-Membros quais as
operações e os procedimentos a seguir pelos tribunais e outras autoridades judiciais para o tratamento de dados
pessoais. A competência das autoridades de controlo não abrange o tratamento de dados pessoais efetuado pelos
tribunais no exercício da sua função jurisdicional, a fim de assegurar a independência do poder judicial no
exercício da sua função jurisdicional, nomeadamente a tomada de decisões. Deverá ser possível confiar o controlo
de tais operações de tratamento de dados a organismos específicos no âmbito do sistema judicial do Estado-Membro, que deverão, nomeadamente, assegurar o cumprimento das regras do presente regulamento, reforçar a
sensibilização os membros do poder judicial para as obrigações que lhe são impostas pelo presente regulamento
e tratar reclamações relativas às operações de tratamento dos dados.

(21)

O presente regulamento aplica-se sem prejuízo da aplicação da Diretiva 2000/31/CE do Parlamento Europeu e do
Conselho (2), nomeadamente das normas em matéria de responsabilidade dos prestadores intermediários de
serviços previstas nos seus artigos 12.o a 15.o. A referida diretiva tem por objetivo contribuir para o correto
funcionamento do mercado interno, garantindo a livre circulação dos serviços da sociedade da informação entre
Estados-Membros.

(22)

Qualquer tratamento de dados pessoais efetuado no contexto das atividades de um estabelecimento de um
responsável pelo tratamento ou de um subcontratante situado na União deverá ser feito em conformidade com o
presente regulamento, independentemente de o tratamento em si ser realizado na União. O estabelecimento
pressupõe o exercício efetivo e real de uma atividade com base numa instalação estável. A forma jurídica de tal
estabelecimento, quer se trate de uma sucursal quer de uma filial com personalidade jurídica, não é fator
determinante nesse contexto.

(1) Diretiva (UE) 2016/680 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de abril de 2016, relativa à proteção das pessoas singulares no que
diz respeito ao tratamento de dados pessoais pelas autoridades competentes para efeitos de prevenção, investigação, deteção ou
repressão de infrações penais ou execução de sanções penais, e à livre circulação desses dados e que revoga a Decisão‑Quadro
2008/977/JAI do Conselho (ver página 89 do presente Jornal Oficial).
2
( ) Diretiva 2000/31/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 8 de junho de 2000, relativa a certos aspetos legais dos serviços da
sociedade de informação, em especial do comércio eletrónico, no mercado interno («Diretiva sobre o comércio eletrónico») (JO L 178
de 17.7.2000, p. 1).

4.5.2016

PT

Jornal Oficial da União Europeia

L 119/5

(23)

A fim de evitar que as pessoas singulares sejam privadas da proteção que lhes assiste por força do presente
regulamento, o tratamento dos dados pessoais de titulares que se encontrem na União por um responsável pelo
tratamento ou subcontratante não estabelecido na União deverá ser abrangido pelo presente regulamento se as
atividades de tratamento estiverem relacionadas com a oferta de bens ou serviços a esses titulares, independen
temente de estarem associadas a um pagamento. A fim de determinar se o responsável pelo tratamento ou
subcontratante oferece ou não bens ou serviços aos titulares dos dados que se encontrem na União, há que
determinar em que medida é evidente a sua intenção de oferecer serviços a titulares de dados num ou mais
Estados-Membros da União. O mero facto de estar disponível na União um sítio web do responsável pelo
tratamento ou subcontratante ou de um intermediário, um endereço eletrónico ou outro tipo de contactos, ou de
ser utilizada uma língua de uso corrente no país terceiro em que o referido responsável está estabelecido, não é
suficiente para determinar a intenção acima referida, mas há fatores, como a utilização de uma língua ou de uma
moeda de uso corrente num ou mais Estados-Membros, com a possibilidade de encomendar bens ou serviços
nessa outra língua, ou a referência a clientes ou utilizadores que se encontrem na União, que podem ser
reveladores de que o responsável pelo tratamento tem a intenção de oferecer bens ou serviços a titulares de dados
na União.

(24)

O tratamento de dados pessoais de titulares de dados que se encontrem na União por um responsável ou subcon
tratante que não esteja estabelecido na União deverá ser também abrangido pelo presente regulamento quando
esteja relacionado com o controlo do comportamento dos referidos titulares de dados, na medida em que o seu
comportamento tenha lugar na União. A fim de determinar se uma atividade de tratamento pode ser considerada
«controlo do comportamento» de titulares de dados, deverá determinar-se se essas pessoas são seguidas na
Internet e a potencial utilização subsequente de técnicas de tratamento de dados pessoais que consistem em
definir o perfil de uma pessoa singular, especialmente para tomar decisões relativas a essa pessoa ou analisar ou
prever as suas preferências, o seu comportamento e as suas atitudes.

(25)

Sempre que o direito de um Estado-Membro seja aplicável por força do direito internacional público, o presente
regulamento deverá ser igualmente aplicável aos responsáveis pelo tratamento não estabelecidos na União, por
exemplo numa missão diplomática ou num posto consular de um Estado-Membro.

(26)

Os princípios da proteção de dados deverão aplicar-se a qualquer informação relativa a uma pessoa singular
identificada ou identificável. Os dados pessoais que tenham sido pseudonimizados, que possam ser atribuídos a
uma pessoa singular mediante a utilização de informações suplementares, deverão ser considerados informações
sobre uma pessoa singular identificável. Para determinar se uma pessoa singular é identificável, importa
considerar todos os meios suscetíveis de ser razoavelmente utilizados, tais como a seleção, quer pelo responsável
pelo tratamento quer por outra pessoa, para identificar direta ou indiretamente a pessoa singular. Para determinar
se há uma probabilidade razoável de os meios serem utilizados para identificar a pessoa singular, importa
considerar todos os fatores objetivos, como os custos e o tempo necessário para a identificação, tendo em conta
a tecnologia disponível à data do tratamento dos dados e a evolução tecnológica. Os princípios da proteção de
dados não deverão, pois, aplicar-se às informações anónimas, ou seja, às informações que não digam respeito a
uma pessoa singular identificada ou identificável nem a dados pessoais tornados de tal modo anónimos que o seu
titular não seja ou já não possa ser identificado. O presente regulamento não diz, por isso, respeito ao tratamento
dessas informações anónimas, inclusive para fins estatísticos ou de investigação.

(27)

O presente regulamento não se aplica aos dados pessoais de pessoas falecidas. Os Estados-Membros poderão
estabelecer regras para o tratamento dos dados pessoais de pessoas falecidas.

(28)

A aplicação da pseudonimização aos dados pessoais pode reduzir os riscos para os titulares de dados em questão
e ajudar os responsáveis pelo tratamento e os seus subcontratantes a cumprir as suas obrigações de proteção de
dados. A introdução explícita da «pseudonimização» no presente regulamento não se destina a excluir eventuais
outras medidas de proteção de dados.

(29)

A fim de criar incentivos para aplicar a pseudonimização durante o tratamento de dados pessoais, deverá ser
possível tomar medidas de pseudonimização, permitindo-se simultaneamente uma análise geral, no âmbito do
mesmo responsável pelo tratamento quando este tiver tomado as medidas técnicas e organizativas necessárias
para assegurar, relativamente ao tratamento em questão, a aplicação do presente regulamento ea conservação em
separado das informações adicionais que permitem atribuir os dados pessoais a um titular de dados específico. O
responsável pelo tratamento que tratar os dados pessoais deverá indicar as pessoas autorizadas no âmbito do
mesmo responsável pelo tratamento.
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(30)

As pessoas singulares podem ser associadas a identificadores por via eletrónica, fornecidos pelos respetivos
aparelhos, aplicações, ferramentas e protocolos, tais como endereços IP (protocolo internet) ou testemunhos de
conexão (cookie) ou outros identificadores, como as etiquetas de identificação por radiofrequência. Estes identifi
cadores podem deixar vestígios que, em especial quando combinados com identificadores únicos e outras
informações recebidas pelos servidores, podem ser utilizados para a definição de perfis e a identificação das
pessoas singulares.

(31)

As autoridades públicas a quem forem divulgados dados pessoais em conformidade com obrigações jurídicas para
o exercício da sua missão oficial, tais como as autoridades fiscais e aduaneiras, as unidades de investigação
financeira, as autoridades administrativas independentes ou as autoridades dos mercados financeiros, responsáveis
pela regulamentação e supervisão dos mercados de valores mobiliários, não deverão ser consideradas destinatárias
se receberem dados pessoais que sejam necessários para efetuar um inquérito específico de interesse geral, em
conformidade com o direito da União ou dos Estados-Membros. Os pedidos de divulgação enviados pelas
autoridades públicas deverão ser sempre feitos por escrito, fundamentados e ocasionais e não deverão dizer
respeito à totalidade de um ficheiro nem implicar a interconexão de ficheiros. O tratamento desses dados pessoais
por essas autoridades públicas deverá respeitar as regras de proteção de dados aplicáveis de acordo com as
finalidades do tratamento.

(32)

O consentimento do titular dos dados deverá ser dado mediante um ato positivo claro que indique uma
manifestação de vontade livre, específica, informada e inequívoca de que o titular de dados consente no
tratamento dos dados que lhe digam respeito, como por exemplo mediante uma declaração escrita, inclusive em
formato eletrónico, ou uma declaração oral. O consentimento pode ser dado validando uma opção ao visitar um
sítio web na Internet, selecionando os parâmetros técnicos para os serviços da sociedade da informação ou
mediante outra declaração ou conduta que indique claramente nesse contexto que aceita o tratamento proposto
dos seus dados pessoais. O silêncio, as opções pré-validadas ou a omissão não deverão, por conseguinte,
constituir um consentimento. O consentimento deverá abranger todas as atividades de tratamento realizadas com
a mesma finalidade. Nos casos em que o tratamento sirva fins múltiplos, deverá ser dado um consentimento para
todos esses fins. Se o consentimento tiver de ser dado no seguimento de um pedido apresentado por via
eletrónica, esse pedido tem de ser claro e conciso e não pode perturbar desnecessariamente a utilização do
serviço para o qual é fornecido.

(33)

Muitas vezes não é possível identificar na totalidade a finalidade do tratamento de dados pessoais para efeitos de
investigação científica no momento da recolha dos dados. Por conseguinte, os titulares dos dados deverão poder
dar o seu consentimento para determinadas áreas de investigação científica, desde que estejam de acordo com
padrões éticos reconhecidos para a investigação científica. Os titulares dos dados deverão ter a possibilidade de
dar o seu consentimento unicamente para determinados domínios de investigação ou partes de projetos de
investigação, na medida permitida pela finalidade pretendida.

(34)

Os dados genéticos deverão ser definidos como os dados pessoais relativos às características genéticas,
hereditárias ou adquiridas, de uma pessoa singular que resultem da análise de uma amostra biológica da pessoa
singular em causa, nomeadamente da análise de cromossomas, ácido desoxirribonucleico (ADN) ou ácido
ribonucleico (ARN), ou da análise de um outro elemento que permita obter informações equivalentes.

(35)

Deverão ser considerados dados pessoais relativos à saúde todos os dados relativos ao estado de saúde de um
titular de dados que revelem informações sobre a sua saúde física ou mental no passado, no presente ou no
futuro. O que precede inclui informações sobre a pessoa singular recolhidas durante a inscrição para a prestação
de serviços de saúde, ou durante essa prestação, conforme referido na Diretiva 2011/24/UE do Parlamento
Europeu e do Conselho (1), a essa pessoa singular; qualquer número, símbolo ou sinal particular atribuído a uma
pessoa singular para a identificar de forma inequívoca para fins de cuidados de saúde; as informações obtidas a
partir de análises ou exames de uma parte do corpo ou de uma substância corporal, incluindo a partir de dados
genéticos e amostras biológicas; e quaisquer informações sobre, por exemplo, uma doença, deficiência, um risco
de doença, historial clínico, tratamento clínico ou estado fisiológico ou biomédico do titular de dados, indepen
dentemente da sua fonte, por exemplo, um médico ou outro profissional de saúde, um hospital, um dispositivo
médico ou um teste de diagnóstico in vitro.

(36)

O estabelecimento principal de um responsável pelo tratamento na União deverá ser o local onde se encontra a
sua administração central na União, salvo se as decisões sobre as finalidades e os meios de tratamento dos dados
pessoais forem tomadas noutro estabelecimento do responsável pelo tratamento na União. Nesse caso, esse outro

(1) Diretiva 2011/24/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 9 de março de 2011, relativa ao exercício dos direitos dos doentes em
matéria de cuidados de saúde transfronteiriços (JO L 88 de 4.4.2011, p. 45).
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estabelecimento deverá ser considerado o estabelecimento principal. O estabelecimento principal de um
responsável pelo tratamento na União deverá ser determinado de acordo com critérios objetivos e deverá
pressupor o exercício efetivo e real de atividades de gestão que determinem as decisões principais quanto às
finalidades e aos meios de tratamento mediante instalações estáveis. Esse critério não deverá depender do facto de
o tratamento ser realizado nesse local. A existência e utilização de meios técnicos e de tecnologias para o
tratamento de dados pessoais ou as atividades de tratamento não constituem, em si mesmas, um estabelecimento
principal nem são, portanto, um critério definidor de estabelecimento principal. O estabelecimento principal do
subcontratante é o local da sua administração central na União, ou, caso não tenha administração central na
União, o local onde são exercidas as principais atividades de tratamento de dados na União. Nos casos que
impliquem tanto o responsável pelo tratamento como o subcontratante, a autoridade de controlo principal
deverá continuar a ser a autoridade de controlo do Estado-Membro onde o responsável pelo tratamento tem o
estabelecimento principal, mas a autoridade de controlo do subcontratante deverá ser considerada uma
autoridade de controlo interessada e deverá participar no processo de cooperação previsto pelo presente
regulamento. Em qualquer caso, as autoridades de controlo do Estado-Membro ou Estados-Membros em que o
subcontratante tenha um ou mais estabelecimentos não deverão ser consideradas autoridades de controlo
interessadas caso o projeto de decisão diga respeito apenas ao responsável pelo tratamento. Sempre que o
tratamento dos dados seja efetuado por um grupo empresarial, o estabelecimento principal da empresa que
exerce o controlo deverá ser considerado o estabelecimento principal do grupo empresarial, exceto quando as
finalidades e os meios do tratamento sejam determinados por uma outra empresa.

(37)

Um grupo empresarial deverá abranger uma empresa que exerce o controlo e as empresas que controla, devendo
a primeira ser a que pode exercer uma influência dominante sobre as outras empresas, por exemplo, em virtude
da propriedade, da participação financeira ou das regras que a regem ou da faculdade de fazer aplicar as regras
relativas à proteção de dados pessoais. Uma empresa que controla o tratamento dos dados pessoais nas empresas
a ela associadas deverá ser considerada, juntamente com essas empresas, um «grupo empresarial».

(38)

As crianças merecem proteção especial quanto aos seus dados pessoais, uma vez que podem estar menos cientes
dos riscos, consequências e garantias em questão e dos seus direitos relacionados com o tratamento dos dados
pessoais. Essa proteção específica deverá aplicar-se, nomeadamente, à utilização de dados pessoais de crianças
para efeitos de comercialização ou de criação de perfis de personalidade ou de utilizador, bem como à recolha de
dados pessoais em relação às crianças aquando da utilização de serviços disponibilizados diretamente às crianças.
O consentimento do titular das responsabilidades parentais não deverá ser necessário no contexto de serviços
preventivos ou de aconselhamento oferecidos diretamente a uma criança.

(39)

O tratamento de dados pessoais deverá ser efetuado de forma lícita e equitativa. Deverá ser transparente para as
pessoas singulares que os dados pessoais que lhes dizem respeito são recolhidos, utilizados, consultados ou
sujeitos a qualquer outro tipo de tratamento e a medida em que os dados pessoais são ou virão a ser tratados. O
princípio da transparência exige que as informações ou comunicações relacionadas com o tratamento desses
dados pessoais sejam de fácil acesso e compreensão, e formuladas numa linguagem clara e simples. Esse princípio
diz respeito, em particular, às informações fornecidas aos titulares dos dados sobre a identidade do responsável
pelo tratamento dos mesmos e os fins a que o tratamento se destina, bem como às informações que se destinam
a assegurar que seja efetuado com equidade e transparência para com as pessoas singulares em causa, bem como
a salvaguardar o seu direito a obter a confirmação e a comunicação dos dados pessoais que lhes dizem respeito
que estão a ser tratados. As pessoas singulares a quem os dados dizem respeito deverão ser alertadas para os
riscos, regras, garantias e direitos associados ao tratamento dos dados pessoais e para os meios de que dispõem
para exercer os seus direitos relativamente a esse tratamento. Em especial, as finalidades específicas do tratamento
dos dados pessoais deverão ser explícitas e legítimas e ser determinadas aquando da recolha dos dados pessoais.
Os dados pessoais deverão ser adequados, pertinentes e limitados ao necessário para os efeitos para os quais são
tratados. Para isso, é necessário assegurar que o prazo de conservação dos dados seja limitado ao mínimo. Os
dados pessoais apenas deverão ser tratados se a finalidade do tratamento não puder ser atingida de forma
razoável por outros meios. A fim de assegurar que os dados pessoais sejam conservados apenas durante o
período considerado necessário, o responsável pelo tratamento deverá fixar os prazos para o apagamento ou a
revisão periódica. Deverão ser adotadas todas as medidas razoáveis para que os dados pessoais inexatos sejam
retificados ou apagados. Os dados pessoais deverão ser tratados de uma forma que garanta a devida segurança e
confidencialidade, incluindo para evitar o acesso a dados pessoais e equipamento utilizado para o seu tratamento,
ou a utilização dos mesmos, por pessoas não autorizadas.

(40)

Para que o tratamento seja lícito, os dados pessoais deverão ser tratados com base no consentimento da titular
dos dados em causa ou noutro fundamento legítimo, previsto por lei, quer no presente regulamento quer noutro
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ato de direito da União ou de um Estado-Membro referido no presente regulamento, incluindo a necessidade de
serem cumpridas as obrigações legais a que o responsável pelo tratamento se encontre sujeito ou a necessidade
de serem executados contratos em que o titular dos dados seja parte ou a fim de serem efetuadas as diligências
pré-contratuais que o titular dos dados solicitar.

(41)

Caso o presente regulamento se refira a um fundamento jurídico ou a uma medida legislativa, não se trata
necessariamente de um ato legislativo adotado por um parlamento, sem prejuízo dos requisitos que decorram da
ordem constitucional do Estado-Membro em causa. No entanto, esse fundamento jurídico ou essa medida
legislativa deverão ser claros e precisos e a sua aplicação deverá ser previsível para os seus destinatários, em
conformidade com a jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia («Tribunal de Justiça») e pelo
Tribunal Europeu dos Direitos do Homem.

(42)

Sempre que o tratamento for realizado com base no consentimento do titular dos dados, o responsável pelo
tratamento deverá poder demonstrar que o titular deu o seu consentimento à operação de tratamento dos dados.
Em especial, no contexto de uma declaração escrita relativa a outra matéria, deverão existir as devidas garantias
de que o titular dos dados está plenamente ciente do consentimento dado e do seu alcance. Em conformidade
com a Diretiva 93/13/CEE do Conselho (1), uma declaração de consentimento, previamente formulada pelo
responsável pelo tratamento, deverá ser fornecida de uma forma inteligível e de fácil acesso, numa linguagem
clara e simples e sem cláusulas abusivas. Para que o consentimento seja dado com conhecimento de causa, o
titular dos dados deverá conhecer, pelo menos, a identidade do responsável pelo tratamento e as finalidades a que
o tratamento se destina. Não se deverá considerar que o consentimento foi dado de livre vontade se o titular dos
dados não dispuser de uma escolha verdadeira ou livre ou não puder recusar nem retirar o consentimento sem
ser prejudicado.

(43)

A fim de assegurar que o consentimento é dado de livre vontade, este não deverá constituir fundamento jurídico
válido para o tratamento de dados pessoais em casos específicos em que exista um desequilíbrio manifesto entre
o titular dos dados e o responsável pelo seu tratamento, nomeadamente quando o responsável pelo tratamento é
uma autoridade pública pelo que é improvável que o consentimento tenha sido dado de livre vontade em todas
as circunstâncias associadas à situação específica em causa. Presume-se que o consentimento não é dado de livre
vontade se não for possível dar consentimento separadamente para diferentes operações de tratamento de dados
pessoais, ainda que seja adequado no caso específico, ou se a execução de um contrato, incluindo a prestação de
um serviço, depender do consentimento apesar de o consentimento não ser necessário para a mesma execução.

(44)

O tratamento deverá ser considerado lícito caso seja necessário no contexto de um contrato ou da intenção de
celebrar um contrato.

(45)

Sempre que o tratamento dos dados for realizado em conformidade com uma obrigação jurídica à qual esteja
sujeito o responsável pelo tratamento, ou se o tratamento for necessário ao exercício de funções de interesse
público ou ao exercício da autoridade pública, o tratamento deverá assentar no direito da União ou de um
Estado-Membro. O presente regulamento não exige uma lei específica para cada tratamento de dados. Poderá ser
suficiente uma lei para diversas operações de tratamento baseadas numa obrigação jurídica à qual esteja sujeito o
responsável pelo tratamento, ou se o tratamento for necessário ao exercício de funções de interesse público ou ao
exercício da autoridade pública. Deverá também caber ao direito da União ou dos Estados-Membros determinar
qual a finalidade do tratamento dos dados. Além disso, a referida lei poderá especificar as condições gerais do
presente regulamento que regem a legalidade do tratamento dos dados pessoais, estabelecer regras específicas
para determinar os responsáveis pelo tratamento, o tipo de dados pessoais a tratar, os titulares dos dados em
questão, as entidades a que os dados pessoais podem ser comunicados, os limites a que as finalidades do
tratamento devem obedecer, os prazos de conservação e outras medidas destinadas a garantir a licitude e
equidade do tratamento. Deverá igualmente caber ao direito da União ou dos Estados-Membros determinar se o
responsável pelo tratamento que exerce funções de interesse público ou prerrogativas de autoridade pública
deverá ser uma autoridade pública ou outra pessoa singular ou coletiva de direito público, ou, caso tal seja do
interesse público, incluindo por motivos de saúde, como motivos de saúde pública e proteção social e de gestão
dos serviços de saúde, de direito privado, por exemplo uma associação profissional.

(46)

O tratamento de dados pessoais também deverá ser considerado lícito quando for necessário à proteção de um
interesse essencial à vida do titular dos dados ou de qualquer outra pessoa singular. Em princípio, o tratamento

(1) Diretiva 93/13/CEE do Conselho, de 5 de abril de 1993, relativa às cláusulas abusivas nos contratos celebrados com os consumidores
(JO L 95 de 21.4.1993, p. 29).
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de dados pessoais com base no interesse vital de outra pessoa singular só pode ter lugar quando o tratamento
não se puder basear manifestamente noutro fundamento jurídico. Alguns tipos de tratamento podem servir tanto
importantes interesses públicos como interesses vitais do titular dos dados, por exemplo, se o tratamento for
necessário para fins humanitários, incluindo a monitorização de epidemias e da sua propagação ou em situações
de emergência humanitária, em especial em situações de catástrofes naturais e de origem humana.

(47)

Os interesses legítimos dos responsáveis pelo tratamento, incluindo os dos responsáveis a quem os dados
pessoais possam ser comunicados, ou de terceiros, podem constituir um fundamento jurídico para o tratamento,
desde que não prevaleçam os interesses ou os direitos e liberdades fundamentais do titular, tomando em conta as
expectativas razoáveis dos titulares dos dados baseadas na relação com o responsável. Poderá haver um interesse
legítimo, por exemplo, quando existir uma relação relevante e apropriada entre o titular dos dados e o
responsável pelo tratamento, em situações como aquela em que o titular dos dados é cliente ou está ao serviço
do responsável pelo tratamento. De qualquer modo, a existência de um interesse legítimo requer uma avaliação
cuidada, nomeadamente da questão de saber se o titular dos dados pode razoavelmente prever, no momento e no
contexto em que os dados pessoais são recolhidos, que esses poderão vir a ser tratados com essa finalidade. Os
interesses e os direitos fundamentais do titular dos dados podem, em particular, sobrepor-se ao interesse do
responsável pelo tratamento, quando que os dados pessoais sejam tratados em circunstâncias em que os seus
titulares já não esperam um tratamento adicional. Dado que incumbe ao legislador prever por lei o fundamento
jurídico para autorizar as autoridades a procederem ao tratamento de dados pessoais, esse fundamento jurídico
não deverá ser aplicável aos tratamentos efetuados pelas autoridades públicas na prossecução das suas
atribuições. O tratamento de dados pessoais estritamente necessário aos objetivos de prevenção e controlo da
fraude constitui igualmente um interesse legítimo do responsável pelo seu tratamento. Poderá considerar-se de
interesse legítimo o tratamento de dados pessoais efetuado para efeitos de comercialização direta.

(48)

Os responsáveis pelo tratamento que façam parte de um grupo empresarial ou de uma instituição associada a um
organismo central poderão ter um interesse legítimo em transmitir dados pessoais no âmbito do grupo de
empresas para fins administrativos internos, incluindo o tratamento de dados pessoais de clientes ou
funcionários. Os princípios gerais que regem a transmissão de dados pessoais, no âmbito de um grupo
empresarial, para uma empresa localizada num país terceiro mantêm-se inalterados.

(49)

O tratamento de dados pessoais, na medida estritamente necessária e proporcionada para assegurar a segurança
da rede e das informações, ou seja, a capacidade de uma rede ou de um sistema informático de resistir, com um
dado nível de confiança, a eventos acidentais ou a ações maliciosas ou ilícitas que comprometam a disponibi
lidade, a autenticidade, a integridade e a confidencialidade dos dados pessoais conservados ou transmitidos, bem
como a segurança dos serviços conexos oferecidos ou acessíveis através destas redes e sistemas, pelas autoridades
públicas, equipas de intervenção em caso de emergências informáticas (CERT), equipas de resposta a incidentes
no domínio da segurança informática (CSIRT), fornecedores ou redes de serviços de comunicações eletrónicas e
por fornecedores de tecnologias e serviços de segurança, constitui um interesse legítimo do responsável pelo
tratamento. Pode ser esse o caso quando o tratamento vise, por exemplo, impedir o acesso não autorizado a
redes de comunicações eletrónicas e a distribuição de códigos maliciosos e pôr termo a ataques de «negação de
serviço» e a danos causados aos sistemas de comunicações informáticas e eletrónicas.

(50)

O tratamento de dados pessoais para outros fins que não aqueles para os quais os dados pessoais tenham sido
inicialmente recolhidos apenas deverá ser autorizado se for compatível com as finalidades para as quais os dados
pessoais tenham sido inicialmente recolhidos. Nesse caso, não é necessário um fundamento jurídico distinto do
que permitiu a recolha dos dados pessoais. Se o tratamento for necessário para o exercício de funções de
interesse público ou o exercício da autoridade pública de que está investido o responsável pelo tratamento, o
direito da União ou dos Estados-Membros pode determinar e definir as tarefas e finalidades para as quais o
tratamento posterior deverá ser considerado compatível e lícito. As operações de tratamento posterior para fins
de arquivo de interesse público, para fins de investigação científica ou histórica ou para fins estatísticos, deverão
ser consideradas tratamento lícito compatível. O fundamento jurídico previsto no direito da União ou dos
Estados-Membros para o tratamento dos dados pessoais pode igualmente servir de fundamento jurídico para o
tratamento posterior. A fim de apurar se a finalidade de uma nova operação de tratamento dos dados é ou não
compatível com a finalidade para que os dados pessoais foram inicialmente recolhidos, o responsável pelo seu
tratamento, após ter cumprido todos os requisitos para a licitude do tratamento inicial, deverá ter em atenção,
entre outros aspetos, a existência de uma ligação entre a primeira finalidade e aquela a que se destina a nova
operação de tratamento que se pretende efetuar, o contexto em que os dados pessoais foram recolhidos, em
especial as expectativas razoáveis do titular dos dados quanto à sua posterior utilização, baseadas na sua relação
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com o responsável pelo tratamento; a natureza dos dados pessoais; as consequências que o posterior tratamento
dos dados pode ter para o seu titular; e a existência de garantias adequadas tanto no tratamento inicial como nas
outras operações de tratamento previstas.
Caso o titular dos dados tenha dado o seu consentimento ou o tratamento se baseie em disposições do direito da
União ou de um Estado-Membro que constituam uma medida necessária e proporcionada, numa sociedade
democrática, para salvaguardar, em especial, os importantes objetivos de interesse público geral, o responsável
pelo tratamento deverá ser autorizado a proceder ao tratamento posterior dos dados pessoais, independentemente
da compatibilidade das finalidades. Em todo o caso, deverá ser garantida a aplicação dos princípios enunciados
pelo presente regulamento e, em particular, a obrigação de informar o titular dos dados sobre essas outras
finalidades e sobre os seus direitos, incluindo o direito de se opor. A indicação pelo responsável pelo tratamento
de eventuais atos criminosos ou ameaças à segurança pública e a transmissão dos dados pessoais pertinentes, em
casos individuais ou em vários casos relativos ao mesmo ato criminoso ou ameaça à segurança pública, a uma
autoridade competente deverão ser consideradas como sendo do interesse legítimo do responsável pelo
tratamento. Todavia, deverá ser proibido proceder à transmissão no interesse legítimo do responsável pelo
tratamento ou ao tratamento posterior de dados pessoais se a operação não for compatível com alguma
obrigação legal, profissional ou outra obrigação vinculativa de confidencialidade.
(51)

Merecem proteção específica os dados pessoais que sejam, pela sua natureza, especialmente sensíveis do ponto de
vista dos direitos e liberdades fundamentais, dado que o contexto do tratamento desses dados poderá implicar
riscos significativos para os direitos e liberdades fundamentais. Deverão incluir-se neste caso os dados pessoais
que revelem a origem racial ou étnica, não implicando o uso do termo «origem racial» no presente regulamento
que a União aceite teorias que procuram determinar a existência de diferentes raças humanas. O tratamento de
fotografias não deverá ser considerado sistematicamente um tratamento de categorias especiais de dados pessoais,
uma vez que são apenas abrangidas pela definição de dados biométricos quando forem processadas por meios
técnicos específicos que permitam a identificação inequívoca ou a autenticação de uma pessoa singular. Tais
dados pessoais não deverão ser objeto de tratamento, salvo se essa operação for autorizada em casos específicos
definidos no presente regulamento, tendo em conta que o direito dos Estados-Membros pode estabelecer
disposições de proteção de dados específicas, a fim de adaptar a aplicação das regras do presente regulamento
para dar cumprimento a uma obrigação legal, para o exercício de funções de interesse público ou para o
exercício da autoridade pública de que está investido o responsável pelo tratamento. Para além dos requisitos
específicos para este tipo de tratamento, os princípios gerais e outras disposições do presente regulamento
deverão ser aplicáveis, em especial no que se refere às condições para o tratamento lícito. Deverão ser previstas
de forma explícita derrogações à proibição geral de tratamento de categorias especiais de dados pessoais, por
exemplo, se o titular dos dados der o seu consentimento expresso ou para ter em conta necessidades específicas,
designadamente quando o tratamento for efetuado no exercício de atividades legítimas de certas associações ou
fundações que tenham por finalidade permitir o exercício das liberdades fundamentais.

(52)

As derrogações à proibição de tratamento de categorias especiais de dados pessoais deverão ser igualmente
permitidas quando estiverem previstas no direito da União ou dos Estados-Membros esujeitas a salvaguardas
adequadas, de forma a proteger os dados pessoais e outros direitos fundamentais, casotal seja do interesse
público, nomeadamente o tratamento de dados pessoais em matéria de direito laboral, de direito de proteção
social, incluindo as pensões, e para fins de segurança, monitorização e alerta em matéria de saúde, prevenção ou
controlo de doenças transmissíveis e outras ameaças graves para a saúde. Essas derrogações poderão ser previstas
por motivos sanitários, incluindo de saúde pública e de gestão de serviços de saúde, designadamente para
assegurar a qualidade e a eficiência em termos de custos dos procedimentos utilizados para regularizar os pedidos
de prestações sociais e de serviços no quadro do regime de seguro de saúde, ou para fins de arquivo de interesse
público, para fins de investigação científica ou histórica ou para fins estatísticos. Uma derrogação deverá também
permitir o tratamento desses dados pessoais quando tal for necessário à declaração, ao exercício ou à defesa de
um direito, independentemente de se tratar de um processo judicial ou de um processo administrativo ou extraju
dicial.

(53)

As categorias especiais de dados pessoais que merecem uma proteção mais elevada só deverão ser objeto de
tratamento para fins relacionados com a saúde quando tal for necessário para atingir os objetivos no interesse das
pessoas singulares e da sociedade no seu todo, nomeadamente no contexto da gestão dos serviços e sistemas de
saúde ou de ação social, incluindo o tratamento por parte da administração e das autoridades sanitárias centrais
nacionais desses dados para efeitos de controlo da qualidade, informação de gestão e supervisão geral a nível
nacional e local do sistema de saúde ou de ação social, assegurando a continuidade dos cuidados de saúde ou de
ação social e da prestação de cuidados de saúde transfronteiras, ou para fins de segurança, monitorização e alerta
em matéria de saúde, ou para fins de arquivo de interesse público, para fins de investigação científica ou histórica
ou para fins estatísticos baseados no direito da União ou dos Estados-Membros e que têm de cumprir um
objetivo, assim como para os estudos realizados no interesse público no domínio da saúde pública. Por
conseguinte, o presente regulamento deverá estabelecer condições harmonizadas para o tratamento de categorias
especiais de dados pessoais relativos à saúde, tendo em conta necessidades específicas, designadamente quando o
tratamento desses dados for efetuado para determinadas finalidades ligadas à saúde por pessoas sujeitas a uma
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obrigação legal de sigilo profissional. O direito da União ou dos Estados-Membros deverá prever medidas
específicas e adequadas com vista à defesa dos direitos fundamentais e dos dados pessoais das pessoas singulares.
Os Estados-Membros deverão ser autorizados a manter ou introduzir outras condições, incluindo limitações, no
que diz respeito ao tratamento de dados genéticos, dados biométricos ou dados relativos à saúde. Tal não deverá,
no entanto, impedir a livre circulação de dados pessoais na União, quando essas condições se aplicam ao
tratamento transfronteiriço desses dados.

(54)

O tratamento de categorias especiais de dados pessoais pode ser necessário por razões de interesse público nos
domínios da saúde pública, sem o consentimento do titular dos dados. Esse tratamento deverá ser objeto de
medidas adequadas e específicas, a fim de defender os direitos e liberdades das pessoas singulares. Neste contexto,
a noção de «saúde pública» deverá ser interpretada segundo a definição constante do Regulamento (CE)
n.o 1338/2008 do Parlamento Europeu e do Conselho (1), ou seja, todos os elementos relacionados com a saúde,
a saber, o estado de saúde, incluindo a morbilidade e a incapacidade, as determinantes desse estado de saúde, as
necessidades de cuidados de saúde, os recursos atribuídos aos cuidados de saúde, a prestação de cuidados de
saúde e o acesso universal aos mesmos, assim como as despesas e o financiamento dos cuidados de saúde, e as
causas de mortalidade. Tais atividades de tratamento de dados sobre a saúde autorizadas por motivos de interesse
público não deverão ter por resultado que os dados sejam tratados para outros fins por terceiros, como os
empregadores ou as companhias de seguros e entidades bancárias.

(55)

Além disso, o tratamento de dados pessoais pelas autoridades públicas tendo em vista realizar os objetivos,
consagrados no direito constitucional ou no direito internacional público, de associações religiosas oficialmente
reconhecidas, é efetuado por motivos de interesse público.

(56)

Sempre que, no âmbito do exercício de atividades eleitorais, o funcionamento do sistema democrático num
Estado-Membro exigir que os partidos políticos recolham dados pessoais sobre a opinião política dos cidadãos, o
tratamento desses dados pode ser autorizado por motivos de interesse público, desde que sejam estabelecidas
garantias adequadas.

(57)

Se os dados pessoais tratados pelo responsável pelo tratamento não lhe permitirem identificar uma pessoa
singular, aquele não deverá ser obrigado a obter informações suplementares para identificar o titular dos dados
com o único objetivo de dar cumprimento a uma disposição do presente regulamento. Todavia, o responsável
pelo tratamento não deverá recusar receber informações suplementares fornecidas pelo titular no intuito de
apoiar o exercício dos seus direitos. A identificação deverá incluir a identificação digital do titular dos dados, por
exemplo com recurso a um procedimento de autenticação com os mesmos dados de identificação usados pelo
titular dos dados para aceder aos serviços do responsável pelo tratamento por via eletrónica.

(58)

O princípio da transparência exige que qualquer informação destinada ao público ou ao titular dos dados seja
concisa, de fácil acesso e compreensão, bem como formulada numa linguagem clara e simples, e que se recorra,
adicionalmente, à visualização sempre que for adequado. Essas informações poderão ser fornecidas por via
eletrónica, por exemplo num sítio web, quando se destinarem ao público. Isto é especialmente relevante em
situações em que a proliferação de operadores e a complexidade tecnológica das práticas tornam difícil que o
titular dos dados saiba e compreenda se, por quem e para que fins os seus dados pessoais estão a ser recolhidos,
como no caso da publicidade por via eletrónica. Uma vez que as crianças merecem proteção específica, sempre
que o tratamento lhes seja dirigido, qualquer informação e comunicação deverá estar redigida numa linguagem
clara e simples que a criança compreenda facilmente.

(59)

Deverão ser previstas regras para facilitar o exercício pelo titular dos dados dos direitos que lhe são conferidos ao
abrigo do presente regulamento, incluindo procedimentos para solicitar e, sendo caso disso, obter a título
gratuito, em especial, o acesso a dados pessoais, a sua retificação ou o seu apagamento e o exercício do direito de
oposição. O responsável pelo tratamento deverá fornecer os meios necessários para que os pedidos possam ser
apresentados por via eletrónica, em especial quando os dados sejam também tratados por essa via. O responsável
pelo tratamento deverá ser obrigado a responder aos pedidos do titular dos dados sem demora injustificada e o
mais tardar no prazo de um mês e expor as suas razões quando tiver intenção de recusar o pedido.

(1) Regulamento (CE) n.o 1338/2008 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro de 2008, relativo às estatísticas
comunitárias sobre saúde pública e saúde e segurança no trabalho (JO L 354 de 31.12.2008, p. 70).
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(60)

Os princípios do tratamento equitativo e transparente exigem que o titular dos dados seja informado da operação
de tratamento de dados e das suas finalidades. O responsável pelo tratamento deverá fornecer ao titular as
informações adicionais necessárias para assegurar um tratamento equitativo e transparente tendo em conta as cir
cunstâncias e o contexto específicos em que os dados pessoais forem tratados. O titular dos dados deverá
também ser informado da definição de perfis e das consequências que daí advêm. Sempre que os dados pessoais
forem recolhidos junto do titular dos dados, este deverá ser também informado da eventual obrigatoriedade de
fornecer os dados pessoais e das consequências de não os facultar. Essas informações podem ser fornecidas em
combinação com ícones normalizados a fim de dar, de modo facilmente visível, inteligível e claramente legível
uma útil perspetiva geral do tratamento previsto. Se forem apresentados por via eletrónica, os ícones deverão ser
de leitura automática.

(61)

As informações sobre o tratamento de dados pessoais relativos ao titular dos dados deverão ser a este fornecidas
no momento da sua recolha junto do titular dos dados ou, se os dados pessoais tiverem sido obtidos a partir de
outra fonte, dentro de um prazo razoável, consoante as circunstâncias. Sempre que os dados pessoais forem
suscetíveis de ser legitimamente comunicados a outro destinatário, o titular dos dados deverá ser informado
aquando da primeira comunicação dos dados pessoais a esse destinatário. Sempre que o responsável pelo
tratamento tiver a intenção de tratar os dados pessoais para outro fim que não aquele para o qual tenham sido
recolhidos, antes desse tratamento o responsável pelo tratamento deverá fornecer ao titular dos dados
informações sobre esse fim e outras informações necessárias. Quando não for possível informar o titular dos
dados da origem dos dados pessoais por se ter recorrido a várias fontes, deverão ser-lhe fornecidas informações
genéricas.

(62)

Todavia, não é necessário impor a obrigação de fornecer informações caso o titular dos dados já disponha da
informação, caso a lei disponha expressamente o registo ou a comunicação dos dados pessoais ou caso a
informação ao titular dos dados se revele impossível de concretizar ou implicar um esforço desproporcionado.
Este último seria, nomeadamente, o caso de um tratamento efetuado para fins de arquivo de interesse público,
para fins de investigação científica ou histórica ou para fins estatísticos. Para esse efeito, deverá ser considerado o
número de titulares de dados, a antiguidade dos dados e as devidas garantias que tenham sido adotadas.

(63)

Os titulares de dados deverão ter o direito de aceder aos dados pessoais recolhidos que lhes digam respeito e de
exercer esse direito com facilidade e a intervalos razoáveis, a fim de conhecer e verificar a tomar conhecimento
do tratamento e verificar a sua licitude. Aqui se inclui o seu direito de acederem a dados sobre a sua saúde, por
exemplo os dados dos registos médicos com informações como diagnósticos, resultados de exames, avaliações
dos médicos e quaisquer intervenções ou tratamentos realizados. Por conseguinte, cada titular de dados deverá ter
o direito de conhecer e ser informado, nomeadamente, das finalidades para as quais os dados pessoais são
tratados, quando possível do período durante o qual os dados são tratados, da identidade dos destinatários dos
dados pessoais, da lógica subjacente ao eventual tratamento automático dos dados pessoais e, pelo menos quando
tiver por base a definição de perfis, das suas consequências. Quando possível, o responsável pelo tratamento
deverá poder facultar o acesso a um sistema seguro por via eletrónica que possibilite ao titular aceder diretamente
aos seus dados pessoais. Esse direito não deverá prejudicar os direitos ou as liberdades de terceiros, incluindo o
segredo comercial ou a propriedade intelectual e, particularmente, o direito de autor que protege o software.
Todavia, essas considerações não deverão resultar na recusa de prestação de todas as informações ao titular dos
dados. Quando o responsável proceder ao tratamento de grande quantidade de informação relativa ao titular dos
dados, deverá poder solicitar que, antes de a informação ser fornecida, o titular especifique a que informações ou
a que atividades de tratamento se refere o seu pedido.

(64)

O responsável pelo tratamento deverá adotar todas as medidas razoáveis para verificar a identidade do titular dos
dados que solicite o acesso, em especial no contexto de serviços e de identificadores por via eletrónica. Os
responsáveis pelo tratamento não deverão conservar dados pessoais com a finalidade exclusiva de estar em
condições de reagir a eventuais pedidos.

(65)

Os titulares dos dados deverão ter direito a que os dados que lhes digam respeito sejam retificados e o «direito a
serem esquecidos» quando a conservação desses dados violar o presente regulamento ou o direito da União ou
dos Estados-Membros aplicável ao responsável pelo tratamento. Em especial, os titulares de dados deverão ter
direito a que os seus dados pessoais sejam apagados e deixem de ser objeto de tratamento se deixarem de ser
necessários para a finalidade para a qual foram recolhidos ou tratados, se os titulares dos dados retirarem o seu
consentimento ou se opuserem ao tratamento de dados pessoais que lhes digam respeito ou se o tratamento dos
seus dados pessoais não respeitar o disposto no presente regulamento. Esse direito assume particular importância
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quando o titular dos dados tiver dado o seu consentimento quando era criança e não estava totalmente ciente dos
riscos inerentes ao tratamento, e mais tarde deseje suprimir esses dados pessoais, especialmente na Internet. O
titular dos dados deverá ter a possibilidade de exercer esse direito independentemente do facto de já ser adulto.
No entanto, o prolongamento da conservação dos dados pessoais deverá ser efetuado de forma lícita quando tal
se revele necessário para o exercício do direito de liberdade de expressão e informação, para o cumprimento de
uma obrigação jurídica, para o exercício de funções de interesse público ou o exercício da autoridade pública de
que está investido o responsável pelo tratamento, por razões de interesse público no domínio da saúde pública,
para fins de arquivo de interesse público, para fins de investigação científica ou histórica ou para fins estatísticos,
ou para efeitos de declaração, exercício ou defesa de um direito num processo judicial.
(66)

Para reforçar o direito a ser esquecido no ambiente por via eletrónica, o âmbito do direito ao apagamento deverá
ser alargado através da imposição ao responsável pelo tratamento que tenha tornado públicos os dados pessoais
da adoção de medidas razoáveis, incluindo a aplicação de medidas técnicas, para informar os responsáveis que
estejam a tratar esses dados pessoais de que os titulares dos dados solicitaram a supressão de quaisquer ligações
para esses dados pessoais ou de cópias ou reproduções dos mesmos. Ao fazê-lo, esse responsável pelo tratamento
deverá adotar as medidas que se afigurarem razoáveis, tendo em conta a tecnologia disponível e os meios ao seu
dispor, incluindo medidas técnicas, para informar do pedido do titular dos dados pessoais os responsáveis que
estejam a tratar os dados.

(67)

Para restringir o tratamento de dados pessoais pode recorrer-se a métodos como a transferência temporária de
determinados dados para outro sistema de tratamento, a indisponibilização do acesso a determinados dados
pessoais por parte dos utilizadores, ou a retirada temporária de um sítio web dos dados aí publicados. Nos
ficheiros automatizados, as restrições ao tratamento deverão, em princípio, ser impostas por meios técnicos de
modo a que os dados pessoais não sejam sujeitos a outras operações de tratamento e não possam ser alterados.
Deverá indicar-se de forma bem clara no sistema que o tratamento dos dados pessoais se encontra sujeito a
restrições.

(68)

Para reforçar o controlo sobre os seus próprios dados, sempre que o tratamento de dados pessoais for
automatizado, o titular dos dados deverá ser autorizado a receber os dados pessoais que lhe digam respeito, que
tenha fornecido a um responsável pelo tratamento num formato estruturado, de uso corrente, de leitura
automática e interoperável, e a transmiti-los a outro responsável. Os responsáveis pelo tratamento de dados
deverão ser encorajados a desenvolver formatos interoperáveis que permitam a portabilidade dos dados. Esse
direito deverá aplicar-se também se o titular dos dados tiver fornecido os dados pessoais com base no seu consen
timento ou se o tratamento for necessário para o cumprimento de um contrato. Não deverá ser aplicável se o
tratamento se basear num fundamento jurídico que não seja o consentimento ou um contrato. Por natureza
própria, esse direito não deverá ser exercido em relação aos responsáveis pelo tratamento que tratem dados
pessoais na prossecução das suas atribuições públicas. Por conseguinte, esse direito não deverá ser aplicável
quando o tratamento de dados pessoais for necessário para o cumprimento de uma obrigação jurídica à qual o
responsável esteja sujeito, para o exercício de atribuições de interesse público ou para o exercício da autoridade
pública de que esteja investido o responsável pelo tratamento. O direito do titular dos dados a transmitir ou
receber dados pessoais que lhe digam respeito não deverá implicar para os responsáveis pelo tratamento a
obrigação de adotar ou manter sistemas de tratamento que sejam tecnicamente compatíveis. Quando um
determinado conjunto de dados pessoais disser respeito a mais de um titular, o direito de receber os dados
pessoais não deverá prejudicar os direitos e liberdades de outros titulares de dados nos termos do presente
regulamento. Além disso, esse direito também não deverá prejudicar o direito dos titulares dos dados a obter o
apagamento dos dados pessoais nem as restrições a esse direito estabelecidas no presente regulamento e,
nomeadamente, não deverá implicar o apagamento dos dados pessoais relativos ao titular que este tenha
fornecido para execução de um contrato, na medida em que e enquanto os dados pessoais forem necessários para
a execução do referido contrato. Sempre que seja tecnicamente possível, o titular dos dados deverá ter o direito a
que os dados pessoais sejam transmitidos diretamente entre os responsáveis pelo tratamento.

(69)

No caso de um tratamento de dados pessoais lícito realizado por ser necessário ao exercício de funções de
interesse público ou ao exercício da autoridade pública de que está investido o responsável pelo tratamento ou
ainda por motivos de interesse legítimo do responsável pelo tratamento ou de terceiros, o titular não deverá
deixar de ter o direito de se opor ao tratamento dos dados pessoais que digam respeito à sua situação específica.
Deverá caber ao responsável pelo tratamento provar que os seus interesses legítimos imperiosos prevalecem sobre
os interesses ou direitos e liberdades fundamentais do titular dos dados.

(70)

Sempre que os dados pessoais forem objeto de tratamento para efeitos de comercialização direta, o titular deverá
ter o direito de se opor, em qualquer momento e gratuitamente, a tal tratamento, incluindo a definição de perfis
na medida em que esteja relacionada com a referida comercialização, quer se trate do tratamento inicial quer do
tratamento posterior. Esse direito deverá ser explicitamente levado à atenção do titular e apresentado de modo
claro e distinto de quaisquer outras informações.

L 119/14
(71)

PT

Jornal Oficial da União Europeia

4.5.2016

O titular dos dados deverá ter o direito de não ficar sujeito a uma decisão, que poderá incluir uma medida, que
avalie aspetos pessoais que lhe digam respeito, que se baseie exclusivamente no tratamento automatizado e que
produza efeitos jurídicos que lhe digam respeito ou o afetem significativamente de modo similar, como a recusa
automática de um pedido de crédito por via eletrónica ou práticas de recrutamento eletrónico sem qualquer
intervenção humana. Esse tratamento inclui a definição de perfis mediante qualquer forma de tratamento
automatizado de dados pessoais para avaliar aspetos pessoais relativos a uma pessoa singular, em especial a
análise e previsão de aspetos relacionados com o desempenho profissional, a situação económica, saúde,
preferências ou interesses pessoais, fiabilidade ou comportamento, localização ou deslocações do titular dos
dados, quando produza efeitos jurídicos que lhe digam respeito ou a afetem significativamente de forma similar.
No entanto, a tomada de decisões com base nesse tratamento, incluindo a definição de perfis, deverá ser
permitida se expressamente autorizada pelo direito da União ou dos Estados-Membros aplicável ao responsável
pelo tratamento, incluindo para efeitos de controlo e prevenção de fraudes e da evasão fiscal, conduzida nos
termos dos regulamentos, normas e recomendações das instituições da União ou das entidades nacionais de
controlo, e para garantir a segurança e a fiabilidade do serviço prestado pelo responsável pelo tratamento, ou se
for necessária para a celebração ou execução de um contrato entre o titular dos dados e o responsável pelo
tratamento, ou mediante o consentimento explícito do titular. Em qualquer dos casos, tal tratamento deverá ser
acompanhado das garantias adequadas, que deverão incluir a informação específica ao titular dos dados e o
direito de obter a intervenção humana, de manifestar o seu ponto de vista, de obter uma explicação sobre a
decisão tomada na sequência dessa avaliação e de contestar a decisão. Essa medida não deverá dizer respeito a
uma criança.

A fim de assegurar um tratamento equitativo e transparente no que diz respeito ao titular dos dados, tendo em
conta a especificidade das circunstâncias e do contexto em que os dados pessoais são tratados, o responsável pelo
tratamento deverá utilizar procedimentos matemáticos e estatísticos adequados à definição de perfis, aplicar
medidas técnicas e organizativas que garantam designadamente que os fatores que introduzem imprecisões nos
dados pessoais são corrigidos e que o risco de erros é minimizado, e proteger os dados pessoais de modo a que
sejam tidos em conta os potenciais riscos para os interesses e direitos do titular dos dados e de forma a prevenir,
por exemplo, efeitos discriminatórios contra pessoas singulares em razão da sua origem racial ou étnica, opinião
política, religião ou convicções, filiação sindical, estado genético ou de saúde ou orientação sexual, ou a impedir
que as medidas venham a ter tais efeitos. A decisão e definição de perfis automatizada baseada em categorias
especiais de dados pessoais só deverá ser permitida em condições específicas.

(72)

A definição de perfis está sujeita às regras do presente regulamento que regem o tratamento de dados pessoais,
como o fundamento jurídico do tratamento ou os princípios da proteção de dados. O Comité Europeu para a
Proteção de Dados criado pelo presente regulamento («Comité») deverá poder emitir orientações nesse âmbito.

(73)

O direito da União ou dos Estados-Membros podem impor restrições relativas a princípios específicos e aos
direitos de informação, acesso e retificação ou apagamento de dados pessoais e ao direito à portabilidade dos
dados, ao direito de oposição, às decisões baseadas na definição de perfis, bem como à comunicação de uma
violação de dados pessoais ao titular dos dados, e a determinadas obrigações conexas dos responsáveis pelo
tratamento, na medida em que sejam necessárias e proporcionadas numa sociedade democrática para garantir a
segurança pública, incluindo a proteção da vida humana, especialmente em resposta a catástrofes naturais ou
provocadas pelo homem, para a prevenção, a investigação e a repressão de infrações penais ou a execução de
sanções penais, incluindo a salvaguarda e a prevenção de ameaças à segurança pública ou violações da
deontologia de profissões regulamentadas, para outros objetivos importantes de interesse público geral da União
ou de um Estado-Membro, nomeadamente um interesse económico ou financeiro importante da União ou de um
Estado-Membro, para a conservação de registos públicos por motivos de interesse público geral, para posterior
tratamento de dados pessoais arquivados para a prestação de informações específicas relacionadas com o compor
tamento político no âmbito de antigos regimes totalitários ou para efeitos de defesa do titular dos dados ou dos
direitos e liberdades de terceiros, incluindo a proteção social, a saúde pública e os fins humanitários. Essas
restrições deverão respeitar as exigências estabelecidas na Carta e na Convenção Europeia para a Proteção dos
Direitos do Homem e das Liberdades Fundamentais.

(74)

Deverá ser consagrada a responsabilidade do responsável por qualquer tratamento de dados pessoais realizado
por este ou por sua conta. Em especial, o responsável pelo tratamento deverá ficar obrigado a executar as
medidas que forem adequadas e eficazes e ser capaz de comprovar que as atividades de tratamento são efetuadas
em conformidade com o presente regulamento, incluindo a eficácia das medidas. Essas medidas deverão ter em
conta a natureza, o âmbito, o contexto e as finalidades do tratamento dos dados, bem como o risco que possa
implicar para os direitos e liberdades das pessoas singulares.
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(75)

O risco para os direitos e liberdades das pessoas singulares, cuja probabilidade e gravidade podem ser variáveis,
poderá resultar de operações de tratamento de dados pessoais suscetíveis de causar danos físicos, materiais ou
imateriais, em especial quando o tratamento possa dar origem à discriminação, à usurpação ou roubo da
identidade, a perdas financeiras, prejuízos para a reputação, perdas de confidencialidade de dados pessoais
protegidos por sigilo profissional, à inversão não autorizada da pseudonimização, ou a quaisquer outros prejuízos
importantes de natureza económica ou social; quando os titulares dos dados possam ficar privados dos seus
direitos e liberdades ou impedidos do exercício do controlo sobre os respetivos dados pessoais; quando forem
tratados dados pessoais que revelem a origem racial ou étnica, as opiniões políticas, as convicções religiosas ou
filosóficas e a filiação sindical, bem como dados genéticos ou dados relativos à saúde ou à vida sexual ou a
condenações penais e infrações ou medidas de segurança conexas; quando forem avaliados aspetos de natureza
pessoal, em particular análises ou previsões de aspetos que digam respeito ao desempenho no trabalho, à situação
económica, à saúde, às preferências ou interesses pessoais, à fiabilidade ou comportamento e à localização ou às
deslocações das pessoas, a fim de definir ou fazer uso de perfis; quando forem tratados dados relativos a pessoas
singulares vulneráveis, em particular crianças; ou quando o tratamento incidir sobre uma grande quantidade de
dados pessoais e afetar um grande número de titulares de dados.

(76)

A probabilidade e a gravidade dos riscos para os direitos e liberdades do titular dos dados deverá ser determinada
por referência à natureza, âmbito, contexto e finalidades do tratamento de dados. Os riscos deverão ser aferidos
com base numa avaliação objetiva, que determine se as operações de tratamento de dados implicam risco ou
risco elevado.

(77)

As orientações sobre a execução de medidas adequadas e sobre a comprovação de conformidade pelos
responsáveis pelo tratamento ou subcontratantes, em especial no que diz respeito à identificação dos riscos
relacionados com o tratamento, à sua avaliação em termos de origem, natureza, probabilidade e gravidade, bem
como à identificação das melhores práticas para a atenuação dos riscos, poderão ser obtidas nomeadamente
recorrendo a códigos de conduta aprovados, a certificações aprovadas, às orientações fornecidas pelo Comité ou
às indicações fornecidas por um encarregado da proteção de dados. O Comité poderá emitir igualmente
orientações sobre operações de tratamento de dados que não sejam suscetíveis de resultar num elevado risco para
os direitos e liberdades das pessoas singulares e indicar quais as medidas adequadas em tais casos para diminuir
esse risco.

(78)

A defesa dos direitos e liberdades das pessoas singulares relativamente ao tratamento dos seus dados pessoais
exige a adoção de medidas técnicas e organizativas adequadas, a fim de assegurar o cumprimento dos requisitos
do presente regulamento. Para poder comprovar a conformidade com o presente regulamento, o responsável pelo
tratamento deverá adotar orientações internas e aplicar medidas que respeitem, em especial, os princípios da
proteção de dados desde a conceção e da proteção de dados por defeito. Tais medidas podem incluir a
minimização do tratamento de dados pessoais, a pseudonimização de dados pessoais o mais cedo possível, a
transparência no que toca às funções e ao tratamento de dados pessoais, a possibilidade de o titular dos dados
controlar o tratamento de dados e a possibilidade de o responsável pelo tratamento criar e melhorar medidas de
segurança. No contexto do desenvolvimento, conceção, seleção e utilização de aplicações, serviços e produtos que
se baseiam no tratamento de dados pessoais ou recorrem a este tratamento para executarem as suas funções,
haverá que incentivar os fabricantes dos produtos, serviços e aplicações a ter em conta o direito à proteção de
dados quando do seu desenvolvimento e conceção e, no devido respeito pelas técnicas mais avançadas, a garantir
que os responsáveis pelo tratamento e os subcontratantes estejam em condições de cumprir as suas obrigações
em matéria de proteção de dados. Os princípios de proteção de dados desde a conceção e, por defeito, deverão
também ser tomados em consideração no contexto dos contratos públicos.

(79)

A defesa dos direitos e liberdades dos titulares dos dados, bem como a responsabilidade dos responsáveis pelo
seu tratamento e dos subcontratantes, incluindo no que diz respeito à supervisão e às medidas adotadas pelas
autoridades de controlo, exigem uma clara repartição das responsabilidades nos termos do presente regulamento,
nomeadamente quando o responsável pelo tratamento determina as finalidades e os meios do tratamento conjun
tamente com outros responsáveis, ou quando uma operação de tratamento de dados é efetuada por conta de um
responsável pelo tratamento.

(80)

Sempre que um responsável pelo tratamento ou um subcontratante não estabelecidos na União efetuarem o
tratamento de dados pessoais de titulares de dados que se encontrem na União, e as suas atividades de tratamento
estiverem relacionadas com a oferta de bens ou serviços a esses titulares de dados na União, independentemente
de a estes ser exigido um pagamento, ou com o controlo do seu comportamento na medida que o seu compor
tamento tenha lugar na União, o responsável pelo tratamento ou o subcontratante deverão designar um
representante, a não ser que o tratamento seja ocasional, não inclua o tratamento, em larga escala, de categorias
especiais de dados pessoais, nem o tratamento de dados pessoais relativos a condenações penais e infrações, e
não seja suscetível de implicar riscos para os direitos e liberdades das pessoas singulares, tendo em conta a
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natureza, o contexto, o âmbito e as finalidades do tratamento ou se o responsável pelo tratamento for uma
autoridade ou organismo público. O representante deverá agir em nome do responsável pelo tratamento ou do
subcontratante e deverá poder ser contactado por qualquer autoridade de controlo. O representante deverá ser
explicitamente designado por um mandato do responsável pelo tratamento ou do subcontratante, emitido por
escrito, que permita ao representante agir em seu nome no que diz respeito às obrigações que lhes são impostas
pelo presente regulamento. A designação de um tal representante não afeta as responsabilidades que incumbem
ao responsável pelo tratamento ou ao subcontratante nos termos do presente regulamento. O representante
deverá executar as suas tarefas em conformidade com o mandato que recebeu do responsável pelo tratamento ou
do subcontratante, incluindo no que toca à cooperação com as autoridades de controlo competentes relati
vamente a qualquer ação empreendida no sentido de garantir o cumprimento do presente regulamento. O
representante designado deverá estar sujeito a procedimentos de execução em caso de incumprimento pelo
responsável pelo tratamento ou pelo subcontratante.
(81)

Para assegurar o cumprimento do presente regulamento no que se refere ao tratamento a efetuar pelo subcon
tratante por conta do responsável pelo tratamento, este, quando confiar atividades de tratamento a um subcon
tratante, deverá recorrer exclusivamente a subcontratantes que ofereçam garantias suficientes, especialmente em
termos de conhecimentos especializados, fiabilidade e recursos, quanto à execução de medidas técnicas e organi
zativas que cumpram os requisitos do presente regulamento, nomeadamente no que se refere à segurança do
tratamento. O facto de o subcontratante cumprir um código de conduta aprovado ou um procedimento de
certificação aprovado poderá ser utilizado como elemento para demonstrar o cumprimento das obrigações do
responsável pelo tratamento. A realização de operações de tratamento de dados em subcontratação deverá ser
regulada por um contrato ou por outro ato normativo ao abrigo do direito da União ou dos Estados-Membros,
que vincule o subcontratante ao responsável pelo tratamento e em que seja estabelecido o objeto e a duração do
contrato, a natureza e as finalidades do tratamento, o tipo de dados pessoais e as categorias dos titulares dos
dados, tendo em conta as tarefas e responsabilidades específicas do subcontratante no contexto do tratamento a
realizar e o risco em relação aos direitos e liberdades do titular dos dados. O responsável pelo tratamento e o
subcontratante poderão optar por utilizar um contrato individual ou cláusulas contratuais-tipo que são adotadas
quer diretamente pela Comissão quer por uma autoridade de controlo em conformidade com o procedimento de
controlo da coerência e adotadas posteriormente pela Comissão. Após concluído o tratamento por conta do
responsável pelo tratamento, o subcontratante deverá, consoante a escolha do primeiro, devolver ou apagar os
dados pessoais, a menos que seja exigida a conservação dos dados pessoais ao abrigo do direito da União ou do
Estado-Membro a que o subcontratante está sujeito.

(82)

A fim de comprovar a observância do presente regulamento, o responsável pelo tratamento ou o subcontratante
deverá conservar registos de atividades de tratamento sob a sua responsabilidade. Os responsáveis pelo
tratamento e subcontratantes deverão ser obrigados a cooperar com a autoridade de controlo e a facultar-lhe
esses registos, a pedido, para fiscalização dessas operações de tratamento.

(83)

A fim de preservar a segurança e evitar o tratamento em violação do presente regulamento, o responsável pelo
tratamento, ou o subcontratante, deverá avaliar os riscos que o tratamento implica e aplicar medidas que os
atenuem, como a cifragem. Essas medidas deverão assegurar um nível de segurança adequado, nomeadamente a
confidencialidade, tendo em conta as técnicas mais avançadas e os custos da sua aplicação em função dos riscos e
da natureza dos dados pessoais a proteger. Ao avaliar os riscos para a segurança dos dados, deverão ser tidos em
conta os riscos apresentados pelo tratamento dos dados pessoais, tais como a destruição, perda e alteração
acidentais ou ilícitas, e a divulgação ou o acesso não autorizados a dados pessoais transmitidos, conservados ou
sujeitos a qualquer outro tipo de tratamento, riscos esses que podem dar azo, em particular, a danos físicos,
materiais ou imateriais.

(84)

A fim de promover o cumprimento do presente regulamento nos casos em que as operações de tratamento de
dados sejam suscetíveis de resultar num elevado risco para os direitos e liberdades das pessoas singulares, o
responsável pelo seu tratamento deverá encarregar-se da realização de uma avaliação de impacto da proteção de
dados para determinação, nomeadamente, da origem, natureza, particularidade e gravidade desse risco. Os
resultados dessa avaliação deverão ser tidos em conta na determinação das medidas que deverão ser tomadas a
fim de comprovar que o tratamento de dados pessoais está em conformidade com o presente regulamento.
Sempre que a avaliação de impacto sobre a proteção de dados indicar que o tratamento apresenta um elevado
risco que o responsável pelo tratamento não poderá atenuar através de medidas adequadas, atendendo à
tecnologia disponível e aos custos de aplicação, será necessário consultar a autoridade de controlo antes de se
proceder ao tratamento de dados pessoais.

(85)

Se não forem adotadas medidas adequadas e oportunas, a violação de dados pessoais pode causar danos físicos,
materiais ou imateriais às pessoas singulares, como a perda de controlo sobre os seus dados pessoais, a limitação
dos seus direitos, a discriminação, o roubo ou usurpação da identidade, perdas financeiras, a inversão não
autorizada da pseudonimização, danos para a reputação, a perda de confidencialidade de dados pessoais
protegidos por sigilo profissional ou qualquer outra desvantagem económica ou social significativa das pessoas
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singulares. Por conseguinte, logo que o responsável pelo tratamento tenha conhecimento de uma violação de
dados pessoais, deverá notificá-la à autoridade de controlo, sem demora injustificada e, sempre que possível, no
prazo de 72 horas após ter tido conhecimento do ocorrido,a menos que seja capaz de demonstrar em
conformidade com o princípio da responsabilidade, que esssa violação não é suscetível de implicar um risco para
os direitos e liberdades das pessoas singulares. Se não for possível efetuar essa notificação no prazo de 72 horas,
a notificação deverá ser acompanhada dos motivos do atraso, podendo as informações ser fornecidas por fases
sem demora injustificada.

(86)

O responsável pelo tratamento deverá informar, sem demora injustificada, o titular dos dados da violação de
dados pessoais quando for provável que desta resulte um elevado risco para os direitos e liberdades da pessoa
singular, a fim de lhe permitir tomar as precauções necessárias. A comunicação deverá descrever a natureza da
violação de dados pessoais e dirigir recomendações à pessoa singular em causa para atenuar potenciais efeitos
adversos. Essa comunicação aos titulares dos dados deverá ser efetuada logo que seja razoavelmente possível, em
estreita cooperação com a autoridade de controlo e em cumprimento das orientações fornecidas por esta ou por
outras autoridades competentes, como as autoridades de polícia. Por exemplo, a necessidade de atenuar um risco
imediato de prejuízo exigirá uma pronta comunicação aos titulares dos dados, mas a necessidade de aplicar
medidas adequadas contra violações de dados pessoais recorrentes ou similares poderá justificar um período mais
alargado para a comunicação.

(87)

Há que verificar se foram aplicadas todas as medidas tecnológicas de proteção e de organização para apurar
imediatamente a ocorrência de uma violação de dados pessoais e para informar rapidamente a autoridade de
controlo e o titular. Para comprovar que a notificação foi enviada sem demora injustificada importa ter em
consideração, em especial, a natureza e a gravidade da violação dos dados pessoais e as respetivas consequências
e efeitos adversos para o titular dos dados. Essa notificação poderá resultar numa intervenção da autoridade de
controlo em conformidade com as suas funções e competências, definidas pelo presente regulamento.

(88)

Ao estabelecer regras pormenorizadas relativamente ao formato e aos procedimentos aplicáveis à notificação das
violações de dados pessoais, deverá ter-se devidamente em conta as circunstâncias dessa violação, nomeadamente
a existência ou não de proteção dos dados pessoais através de medidas técnicas de proteção adequadas para
reduzir eficazmente a probabilidade de usurpação da identidade ou outras formas de utilização abusiva. Além
disso, tais regras e procedimentos deverão ter em conta os legítimos interesses das autoridades de polícia nos
casos em que a divulgação precoce de informações possa dificultar desnecessariamente a investigação das circuns
tâncias da violação de dados pessoais.

(89)

A Diretiva 95/46/CE estabelece uma obrigação geral de notificação do tratamento de dados pessoais às
autoridades de controlo. Além de esta obrigação originar encargos administrativos e financeiros, nem sempre
contribuiu para a melhoria da proteção dos dados pessoais. Tais obrigações gerais e indiscriminadas de
notificação deverão, por isso, ser suprimidas e substituídas por regras e procedimentos eficazes mais centrados
nos tipos de operações de tratamento suscetíveis de resultar num elevado risco para os direitos e liberdades das
pessoas singulares, devido à sua natureza, âmbito, contexto e finalidades. Os referidos tipos de operações de
tratamento poderão, nomeadamente, envolver a utilização de novas tecnologias, ou pertencer a um novo tipo e
não ter sido antecedidas por uma avaliação de impacto sobre a proteção de dados por parte do responsável pelo
tratamento, ou ser consideradas necessárias à luz do período decorrido desde o tratamento inicial responsável
pelo tratamento.

(90)

Nesses casos, o responsável pelo tratamento deverá proceder, antes do tratamento, a uma avaliação do impacto
sobre a proteção de dados, a fim de avaliar a probabilidade ou gravidade particulares do elevado risco, tendo em
conta a natureza, o âmbito, o contexto e as finalidades do tratamento e as fontes do risco. Essa avaliação do
impacto deverá incluir, nomeadamente, as medidas, garantias e procedimentos previstos para atenuar esse risco,
assegurar a proteção dos dados pessoais e comprovar a observância do presente regulamento.

(91)

Tal deverá aplicar-se, nomeadamente, às operações de tratamento de grande escala que visem o tratamento de
uma grande quantidade de dados pessoais a nível regional, nacional ou supranacional, possam afetar um número
considerável de titulares de dados e sejam suscetíveis de implicar um elevado risco, por exemplo, em razão da sua
sensibilidade, nas quais, em conformidade com o nível de conhecimentos tecnológicos alcançado, seja utilizada
em grande escala uma nova tecnologia, bem como a outras operações de tratamento que impliquem um elevado
risco para os direitos e liberdades dos titulares dos dados, em especial quando tais operações dificultem aos
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titulares o exercício dos seus direitos. Dever-se-á realizar também uma avaliação de impacto sobre a proteção de
dados nos casos em que os dados pessoais são tratados para tomar decisões relativas a determinadas pessoas
singulares na sequência de qualquer avaliação sistemática e completa dos aspetos pessoais relacionados com
pessoas singulares baseada na definição dos perfis desses dados ou na sequência do tratamento de categorias
especiais de dados pessoais, de dados biométricos ou de dados sobre condenações penais e infrações ou medidas
de segurança conexas. É igualmente exigida uma avaliação do impacto sobre a proteção de dados para o controlo
de zonas acessíveis ao público em grande escala, nomeadamente se forem utilizados mecanismos optoeletrónicos,
ou para quaisquer outras operações quando a autoridade de controlo competente considere que o tratamento é
suscetível de implicar um elevado risco para os direitos e liberdades dos titulares dos direitos, em especial por
impedirem estes últimos de exercer um direito ou de utilizar um serviço ou um contrato, ou por serem realizadas
sistematicamente em grande escala. O tratamento de dados pessoais não deverá ser considerado de grande escala
se disser respeito aos dados pessoais de pacientes ou clientes de um determinado médico, profissional de
cuidados de saúde, hospital ou advogado. Nesses casos, a realização de uma avaliação de impacto sobre a
proteção de dados não deverá ser obrigatória.

(92)

Em certas circunstâncias pode ser razoável e económico alargar a avaliação de impacto sobre a proteção de dados
para além de um projeto único, por exemplo se as autoridades ou organismos públicos pretenderem criar uma
aplicação ou uma plataforma de tratamento comum, ou se vários responsáveis pelo tratamento planearem criar
uma aplicação ou um ambiente de tratamento comum em todo um setor ou segmento profissional, ou uma
atividade horizontal amplamente utilizada.

(93)

No contexto da adoção da legislação dos Estados-Membros que regula a prossecução das atribuições da
autoridade ou do organismo público, bem como a operação ou o conjunto de operações em questão, os Estados-Membros podem considerar necessário proceder à avaliação antes de iniciar as atividades de tratamento.

(94)

Sempre que uma avaliação de impacto relativa à proteção de dados indicar que o tratamento, na falta de garantias
e de medidas e procedimentos de segurança para atenuar os riscos, implica um elevado risco para os direitos e
liberdades das pessoas singulares e o responsável pelo tratamento considerar que o risco não poderá ser atenuado
através de medidas razoáveis, atendendo à tecnologia disponível e aos custos de aplicação, a autoridade de
controlo deverá ser consultada antes de as atividades de tratamento terem início. Provavelmente, esse elevado
risco decorre de determinados tipos de tratamento e da extensão e frequência do tratamento, que podem originar
igualmente danos ou interferir com os direitos e liberdades da pessoa singular. A autoridade de controlo deverá
responder ao pedido de consulta dentro de um determinado prazo. Contudo, a ausência de reação da autoridade
de controlo no decorrer desse prazo não prejudicará qualquer intervenção que esta autoridade venha a fazer em
conformidade com as suas funções e competências, definidas pelo presente regulamento, incluindo a competência
para proibir certas operações de tratamento. No âmbito desse processo de consulta, o resultado de uma avaliação
do impacto sobre a proteção de dados efetuada relativamente ao tratamento em questão pode ser apresentado à
autoridade de controlo, em especial as medidas previstas para atenuar o risco para os direitos e liberdades das
pessoas singulares.

(95)

O subcontratante deverá prestar assistência ao responsável pelo tratamento, se necessário e a pedido deste, para
assegurar o cumprimento das obrigações decorrentes da realização de avaliações do impacto sobre a proteção de
dados e da consulta prévia à autoridade de controlo.

(96)

Deverá ter também lugar uma consulta à autoridade de controlo durante os trabalhos de elaboração de uma
medida legislativa ou regulamentar que preveja o tratamento de dados pessoais, de modo a assegurar a
conformidade do tratamento pretendido com o presente regulamento e, em particular, a atenuar o respetivo risco
para o titular dos dados.

(97)

Sempre que o tratamento dos dados for efetuado por uma autoridade pública, com exceção dos tribunais ou de
autoridades judiciais independentes no exercício da sua função jurisdicional, sempre que, no setor privado, for
efetuado por um responsável pelo tratamento cujas atividades principais consistam em operações de tratamento
que exijam o controlo regular e sistemático do titular dos dados em grande escala, ou sempre que as atividades
principais do responsável pelo tratamento ou do subcontratante consistam em operações de tratamento em
grande escala de categorias especiais de dados pessoais e de dados relacionados com condenações penais e
infrações, o responsável pelo tratamento destes ou o subcontratante pode ser assistido por um especialista em
legislação e prática de proteção dados no controlo do cumprimento do presente regulamento a nível interno. No
setor privado, as atividades principais do responsável pelo tratamento dizem respeito às suas atividades primárias
e não estão relacionadas com o tratamento de dados pessoais como atividade auxiliar. O nível necessário de
conhecimentos especializados deverá ser determinado, em particular, em função do tratamento de dados
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realizado e da proteção exigida para os dados pessoais tratados pelo responsável pelo seu tratamento ou pelo
subcontratante. Estes encarregados da proteção de dados, sejam ou não empregados do responsável pelo
tratamento, deverão estar em condições de desempenhar as suas funções e atribuições com independência.

(98)

As associações ou outras entidades que representem categorias de responsáveis pelo tratamento ou de subcontra
tantes deverão ser incentivadas a elaborar códigos de conduta, no respeito do presente regulamento, com vista a
facilitar a sua aplicação efetiva, tendo em conta as características específicas do tratamento efetuado em
determinados setores e as necessidades específicas das micro, pequenas e médias empresas. Esses códigos de
conduta poderão nomeadamente regular as obrigações dos responsáveis pelo tratamento e dos subcontratantes,
tendo em conta o risco que poderá resultar do tratamento dos dados no que diz respeito aos direitos e às
liberdades das pessoas singulares.

(99)

Durante o processo de elaboração de um código de conduta, ou na sua alteração ou aditamento, as associações e
outros organismos representantes de categorias de responsáveis pelo tratamento ou de subcontratantes deverão
consultar as partes interessadas, nomeadamente os titulares dos dados, se possível, e ter em conta os contributos
recebidos e as opiniões expressas em resposta a essas consultas.

(100) A fim de reforçar a transparência e o cumprimento do presente regulamento, deverá ser encorajada a criação de
procedimentos de certificação e selos e marcas de proteção de dados, que permitam aos titulares avaliar
rapidamente o nível de proteção de dados proporcionado pelos produtos e serviços em causa.

(101) A circulação de dados pessoais, com origem e destino quer a países não pertencentes à União quer a
organizações internacionais, é necessária ao desenvolvimento do comércio e da cooperação internacionais. O
aumento dessa circulação criou novos desafios e novas preocupações em relação à proteção dos dados pessoais.
Todavia, quando os dados pessoais são transferidos da União para responsáveis pelo tratamento, para subcontra
tantes ou para outros destinatários em países terceiros ou para organizações internacionais, o nível de proteção
das pessoas singulares assegurado na União pelo presente regulamento deverá continuar a ser garantido, inclusive
nos casos de posterior transferência de dados pessoais do país terceiro ou da organização internacional em causa
para responsáveis pelo tratamento, subcontratantes desse país terceiro ou de outro, ou para uma organização
internacional. Em todo o caso, as transferências para países terceiros e organizações internacionais só podem ser
efetuadas no pleno respeito pelo presente regulamento. Só poderão ser realizadas transferências se, sob reserva
das demais disposições do presente regulamento, as condições constantes das disposições do presente
regulamento relativas a transferências de dados pessoais para países terceiros e organizações internacionais forem
cumpridas pelo responsável pelo tratamento ou subcontratante.

(102) O presente regulamento não prejudica os acordos internacionais celebrados entre a União Europeia e países
terceiros que regulem a transferência de dados pessoais, incluindo as garantias adequadas em benefício dos
titulares dos dados. Os Estados-Membros poderão celebrar acordos internacionais que impliquem a transferência
de dados pessoais para países terceiros ou organizações internacionais, desde que tais acordos não afetem o
presente regulamento ou quaisquer outras disposições do direito da União e prevejam um nível adequado de
proteção dos direitos fundamentais dos titulares dos dados.

(103) A Comissão pode decidir, com efeitos no conjunto da União, que um país terceiro, um território ou um setor
determinado de um país terceiro, ou uma organização internacional, oferece um nível adequado de proteção de
dados adequado, garantindo assim a segurança jurídica e a uniformidade ao nível da União relativamente ao país
terceiro ou à organização internacional que seja considerado apto a assegurar tal nível de proteção. Nestes casos,
podem realizar-se transferências de dados pessoais para esse país ou organização internacional sem que para tal
seja necessária mais nenhuma autorização. A Comissão pode igualmente decidir, após enviar ao país terceiro ou
organização internacional uma notificação e uma declaração completa dos motivos, revogar essa decisão.

(104) Em conformidade com os valores fundamentais em que a União assenta, particularmente a defesa dos direitos
humanos, a Comissão deverá, na sua avaliação do país terceiro ou de um território ou setor específico de um país
terceiro, ter em consideração em que medida esse país respeita o primado do Estado de direito, o acesso à justiça
e as regras e normas internacionais no domínio dos direitos humanos e a sua legislação geral e setorial,
nomeadamente a legislação relativa à segurança pública, à defesa e à segurança nacional, bem como a lei da
ordem pública e a lei penal. A adoção de uma decisão de adequação relativamente a um território ou um setor
específico num país terceiro deverá ter em conta critérios claros e objetivos, tais como as atividades de
tratamento específicas e o âmbito das normas jurídicas aplicáveis, bem como a legislação em vigor no país
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terceiro. Este deverá dar garantias para assegurar um nível adequado de proteção essencialmente equivalente ao
assegurado na União, nomeadamente quando os dados pessoais são tratados num ou mais setores específicos. Em
especial, o país terceiro deverá garantir o controlo efetivo e independente da proteção dos dados e estabelecer
regras de cooperação com as autoridades de proteção de dados dos Estados-Membros, e ainda conferir aos
titulares dos dados direitos efetivos e oponíveis e vias efetivas de recurso administrativo e judicial.

(105) Além dos compromissos internacionais assumidos pelo país terceiro ou pela organização internacional, a
Comissão deverá ter em conta as obrigações decorrentes da participação do país terceiro ou da organização
internacional nos sistemas multilaterais ou regionais, em especial no que diz respeito à proteção dos dados
pessoais, bem como o cumprimento de tais obrigações. Em especial, há que ter em conta a adesão do país
terceiro em causa à Convenção do Conselho da Europa para a Proteção das Pessoas relativamente ao Tratamento
Automatizado de Dados de Caráter Pessoal, de 28 de janeiro de 1981, e ao seu Protocolo Adicional. A Comissão
deverá consultar o Comité quando avaliar o nível de proteção nos países terceiros ou organizações internacionais.

(106) A Comissão deverá controlar a eficácia das decisões sobre o nível de proteção assegurado num país terceiro, num
território ou num setor específico de um país terceiro, ou numa organização internacional, e acompanhar a
eficácia das decisões adotadas com base no artigo 25.o, n.o 6, ou no artigo 26.o, n.o 4, da Diretiva 95/46/CE. Nas
suas decisões de adequação, a Comissão deverá prever um procedimento de avaliação periódica da aplicação
destas. Essa revisão periódica deverá ser feita em consulta com o país terceiro ou a organização internacional em
questão e ter em conta todos os desenvolvimentos pertinentes verificados no país terceiro ou organização interna
cional. Para efeitos de controlo e de realização das revisões periódicas, a Comissão deverá ter em consideração os
pontos de vista e as conclusões a que tenham chegado o Parlamento Europeu e o Conselho, bem como outros
organismos e fontes pertinentes. A Comissão deverá avaliar, num prazo razoável, a eficácia destas últimas
decisões e comunicar quaisquer resultados pertinentes ao comité na aceção do Regulamento (UE) n.o 182/2011
do Parlamento Europeu e do Conselho (1), tal como estabelecido no presente regulamento, ao Parlamento
Europeu e ao Conselho.

(107) A Comissão pode reconhecer que um país terceiro, um território ou um setor específico de um país terceiro, ou
uma organização internacional, deixou de assegurar um nível adequado de proteção de dados. Por conseguinte,
deverá ser proibida a transferência de dados pessoais para esse país terceiro ou organização internacional, a
menos que sejam cumpridos os requisitos constantes do presente regulamento relativos a transferências sujeitas a
garantias adequadas, incluindo regras vinculativas aplicáveis às empresas, e derrogações para situações específicas.
Nesse caso, deverão ser tomadas medidas que visem uma consulta entre a Comissão e esse país terceiro ou
organização internacional. A Comissão deverá, em tempo útil, informar o país terceiro ou a organização interna
cional das razões da proibição e iniciar consultas com o país ou organização em causa, a fim de corrigir a
situação.

(108) Na falta de uma decisão sobre o nível de proteção adequado, o responsável pelo tratamento ou o subcontratante
deverá adotar as medidas necessárias para colmatar a insuficiência da proteção de dados no país terceiro dando
para tal garantias adequadas ao titular dos dados. Tais garantias adequadas podem consistir no recurso a regras
vinculativas aplicáveis às empresas, cláusulas-tipo de proteção de dados adotadas pela Comissão, cláusulas-tipo de
proteção de dados adotadas por uma autoridade de controlo, ou cláusulas contratuais autorizadas por esta
autoridade. Essas medidas deverão assegurar o cumprimento dos requisitos relativos à proteção de dados e o
respeito pelos direitos dos titulares dos dados adequados ao tratamento no território da União, incluindo a
existência de direitos do titular de dados e de medidas jurídicas corretivas eficazes, nomeadamente o direito de
recurso administrativo ou judicial e de exigir indemnização, quer no território da União quer num país terceiro.
Deverão estar relacionadas, em especial, com o respeito pelos princípios gerais relativos ao tratamento de dados
pessoais e pelos princípios de proteção de dados desde a conceção e por defeito. Também podem ser efetuadas
transferências por autoridades ou organismos públicos para autoridades ou organismos públicos em países
terceiros ou para organizações internacionais que tenham deveres e funções correspondentes, nomeadamente
com base em disposições a inserir no regime administrativo, como seja um memorando de entendimento, que
prevejam a existência de direitos efetivos e oponíveis dos titulares dos dados. Deverá ser obtida a autorização da
autoridade de controlo competente quando as garantias previstas em regimes administrativos não forem juridi
camente vinculativas.

(109) A possibilidade de o responsável pelo tratamento ou o subcontratante utilizarem cláusulas-tipo de proteção de
dados adotadas pela Comissão ou por uma autoridade de controlo não os deverá impedir de incluírem estas
(1) Regulamento (UE) n.o 182/2011 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de fevereiro de 2011, que estabelece as regras e os
princípios gerais relativos aos mecanismos de controlo pelos Estados‑Membros do exercício das competências de execução pela
Comissão (JO L 55 de 28.2.2011, p. 13).
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cláusulas num contrato mais abrangente, como um contrato entre o subcontratante e outro subcontratante, nem
de acrescentarem outras cláusulas ou garantias adicionais desde que não entrem, direta ou indiretamente, em
contradição com as cláusulas contratuais-tipo adotadas pela Comissão ou por uma autoridade de controlo, e sem
prejuízo dos direitos ou liberdades fundamentais dos titulares dos dados. Os responsáveis pelo tratamento e os
subcontratantes deverão ser encorajados a apresentar garantias suplementares através de compromissos
contratuais que complementem as cláusulas-tipo de proteção.

(110) Os grupos empresariais ou os grupos de empresas envolvidas numa atividade económica conjunta deverão poder
utilizar as regras vinculativas aplicáveis às empresas aprovadas para as suas transferências internacionais da União
para entidades pertencentes ao mesmo grupo empresarial ou grupo de empresas envolvidas numa atividade
económica conjunta, desde que essas regras incluam todos os princípios essenciais e direitos oponíveis que visem
assegurar garantias adequadas às transferências ou categorias de transferências de dados pessoais.

(111) Deverá prever-se a possibilidade de efetuar transferências em determinadas circunstâncias em que o titular dos
dados dê o seu consentimento explícito, em que a transferência seja ocasional e necessária em relação a um
contrato ou a um contencioso judicial, independentemente de se tratar de um processo judicial, de um processo
administrativo ou de um qualquer procedimento não judicial, incluindo procedimentos junto de organismos de
regulação. Deverá também estar prevista a possibilidade de efetuar transferências no caso de motivos importantes
de interesse público previstos pelo direito da União ou de um Estado-Membro o exigirem, ou se a transferência
for efetuada a partir de um registo criado por lei e destinado à consulta por parte do público ou de pessoas com
um interesse legítimo. Neste último caso, a transferência não deverá abranger a totalidade dos dados nem
categorias completas de dados pessoais contidos nesse registo e, quando este último se destinar a ser consultado
por pessoas com um interesse legítimo, a transferência apenas deverá ser efetuada a pedido dessas pessoas ou,
caso sejam os seus destinatários, tendo plenamente em conta os interesses e os direitos fundamentais do titular
dos dados.

(112) Essas derrogações deverão ser aplicáveis, em especial, às transferências de dados exigidas e necessárias por razões
importantes de interesse público, por exemplo em caso de intercâmbio internacional de dados entre autoridades
de concorrência, administrações fiscais ou aduaneiras, entre autoridades de supervisão financeira, entre serviços
competentes em matéria de segurança social ou de saúde pública, por exemplo em caso de localização de
contactos no que respeita a doenças contagiosas ou para reduzir e/ou eliminar a dopagem no desporto. Deverá
igualmente ser considerada legal uma transferência de dados pessoais que seja necessária para a proteção de um
interesse essencial para os interesses vitais do titular dos dados ou de outra pessoa, nomeadamente a integridade
física ou a vida, se o titular dos dados estiver impossibilitado de dar o seu consentimento. Na falta de uma
decisão de adequação, o direito da União ou de um Estado-Membro pode, por razões importantes de interesse
público, estabelecer expressamente limites à transferência de categorias específicas de dados para países terceiros
ou organizações internacionais. Os Estados-Membros deverão notificar essas decisões nacionais à Comissão. As
transferências, para uma organização humanitária internacional, de dados pessoais de um titular que seja física ou
legalmente incapaz de dar o seu consentimento, com vista ao desempenho de missões, ao abrigo das Convenções
de Genebra ou para cumprir o direito internacional humanitário aplicável aos conflitos armados, poderão ser
consideradas necessárias por uma razão importante de interesse público ou por ser do interesse vital do titular
dos dados.

(113) As transferências que possam ser classificadas como não repetitivas e que apenas digam respeito a um número
limitado de titulares de dados podem igualmente ser admitidas para efeitos dos interesses legítimos imperiosos
visados pelo responsável pelo tratamento, desde que a tais interesses não se sobreponham os interesses ou os
direitos e liberdades do titular dos dados e desde que o responsável pelo tratamento destes tenha avaliado todas
as circunstâncias associadas à operação de transferência. O responsável pelo tratamento deverá atender
especialmente à natureza dos dados pessoais, à finalidade e à duração da operação ou operações de tratamento
previstas, bem como à situação vigente no país de origem, no país terceiro e no país de destino final, e deverá
apresentar as garantias adequadas para defender os direitos e liberdades fundamentais das pessoas singulares
relativamente ao tratamento dos seus dados pessoais. Tais transferências só deverão ser possíveis em raros casos
em que não se aplique nenhum dos outros motivos de transferência. Para fins de investigação científica ou
histórica ou fins estatísticos, deverão ser tidas em consideração as expectativas legítimas da sociedade em matéria
de avanço do conhecimento. O responsável pelo tratamento deverá informar da transferência a autoridade de
controlo e o titular dos dados.

(114) Em qualquer caso, se a Comissão não tiver tomado nenhuma decisão relativamente ao nível de proteção
adequado de dados num determinado país terceiro, o responsável pelo tratamento ou o subcontratante deverá
adotar soluções que confiram aos titulares dos dados direitos efetivos e oponíveis quanto ao tratamento dos seus
dados na União, após a transferência dos mesmos, e lhes garantam que continuarão a beneficiar dos direitos e
garantias fundamentais.
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(115) Alguns países terceiros aprovam leis, regulamentos e outros atos normativos destinados a regular diretamente as
atividades de tratamento pelas pessoas singulares e coletivas sob a jurisdição dos Estados-Membros. Pode ser o
caso de sentenças de órgãos jurisdicionais ou de decisões de autoridades administrativas de países terceiros que
exijam que o responsável pelo tratamento ou subcontratante transfira ou divulgue dados pessoais sem
fundamento em nenhum acordo internacional, como seja um acordo de assistência judiciária mútua, em vigor
entre o país terceiro em causa e a União ou um dos Estados-Membros. Em virtude da sua aplicabilidade extraterri
torial, essas leis, regulamentos e outros atos normativos podem violar o direito internacional e obstar à realização
do objetivo de proteção das pessoas singulares, assegurado na União Europeia pelo presente regulamento. As
transferências só deverão ser autorizadas quando estejam preenchidas as condições estabelecidas pelo presente
regulamento para as transferências para os países terceiros. Pode ser esse o caso, nomeadamente, sempre que a
divulgação for necessária por um motivo importante de interesse público, reconhecido pelo direito da União ou
dos Estados-Membros ao qual o responsável pelo tratamento está sujeito.
(116) Sempre que dados pessoais atravessarem fronteiras fora do território da União, aumenta o risco de que as pessoas
singulares não possam exercer os seus direitos à proteção de dados, nomeadamente para se protegerem da
utilização ilegal ou da divulgação dessas informações. Paralelamente, as autoridades de controlo podem ser
incapazes de dar seguimento a reclamações ou conduzir investigações relacionadas com atividades exercidas fora
das suas fronteiras. Os seus esforços para colaborar no contexto transfronteiras podem ser também restringidos
por poderes preventivos ou medidas de reparação insuficientes, regimes jurídicos incoerentes e obstáculos
práticos, tais como a limitação de recursos. Por conseguinte, revela-se necessário promover uma cooperação mais
estreita entre as autoridades de controlo da proteção de dados, a fim de que possam efetuar o intercâmbio de
informações e realizar investigações com as suas homólogas internacionais. Para efeitos de criação de regras de
cooperação internacional que facilitem e proporcionem assistência mútua internacional para a aplicação da
legislação de proteção de dados pessoais, a Comissão e as autoridades de controlo deverão trocar informações e
colaborar com as autoridades competentes de países terceiros em atividades relacionadas com o exercício dos
seus poderes, com base na reciprocidade e em conformidade com o presente regulamento.
(117) A criação de autoridades de controlo nos Estados-Membros, habilitadas a desempenhar as suas funções e a
exercer os seus poderes com total independência, constitui um elemento essencial da proteção das pessoas
singulares no que respeita ao tratamento dos seus dados pessoais. Os Estados-Membros deverão poder criar mais
do que uma autoridade de controlo, de modo a refletir a sua estrutura constitucional, organizacional e adminis
trativa.
(118) A independência das autoridades de controlo não deverá implicar que estas autoridades não possam ser sujeitas a
procedimentos de controlo ou monitorização no que diz respeito às suas despesas nem a fiscalização judicial.
(119) Os Estados-Membros que criem várias autoridades de controlo deverão prever na sua legislação procedimentos
que garantam a participação efetiva dessas mesmas autoridades no procedimento de controlo da coerência. Esses
Estados-Membros deverão, em particular, designar a autoridade de controlo que servirá de ponto de contacto
único, para permitir a participação efetiva dessas autoridades no referido procedimentoo, a fim de assegurar uma
cooperação rápida e fácil com outras autoridades de controlo, com o Comité e com a Comissão.
(120) Deverão ser dados às autoridades de controlo os recursos financeiros e humanos, as instalações e as infraes
truturas necessárias ao desempenho eficaz das suas atribuições, incluindo as relacionadas com a assistência e a
cooperação mútuas com outras autoridades de controlo da União. As autoridades de controlo deverão ter
orçamentos anuais públicos separados, que poderão estar integrados no orçamento geral do Estado ou nacional.
(121) As condições gerais aplicáveis aos membros da autoridade de controlo deverão ser definidas por lei em cada
Estado-Membro e deverão prever, em especial, que os referidos membros sejam nomeados, com recurso a um
processo transparente, pelo Parlamento, pelo Governo ou pelo Chefe de Estado do Estado-Membro com base
numa proposta do Governo, de um dos seus membros, do Parlamento ou de uma sua câmara, ou por um
organismo independente incumbido da nomeação nos termos do direito do Estado-Membro. A fim de assegurar a
independência da autoridade de controlo, os membros que a integram deverão exercer as suas funções com
integridade, abster-se de qualquer ato incompatível com as mesmas e, durante o seu mandato, não deverão
exercer nenhuma atividade, seja ou não remunerada, que com elas seja incompatível. A autoridade de controlo
deverá dispor do seu próprio pessoal, selecionado por si mesma ou por um organismo independente criado nos
termos do direito do Estado-Membro, que deverá estar exclusivamente sujeito à orientação do membro ou
membros da autoridade de controlo.
(122) As autoridades de controlo deverão ser competentes no território do respetivo Estado-Membro para exercer os
poderes e desempenhar as funções que lhes são conferidas nos termos do presente regulamento. Deverá ser
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abrangido, em especial, o tratamento de dados efetuado no contexto das atividades de um estabelecimento do
responsável pelo tratamento ou do subcontratante no território do seu próprio Estado-Membro, o tratamento de
dados pessoais efetuado por autoridades públicas ou por organismos privados que atuem no interesse público, o
tratamento que afete os titulares de dados no seu território, ou o tratamento de dados efetuado por um
responsável ou subcontratante não estabelecido na União quando diga respeito a titulares de dados residentes no
seu território. Deverá ficar abrangido o tratamento de reclamações apresentadas por um titular de dados, a
realização de investigações sobre a aplicação do presente regulamento e a promoção da sensibilização do público
para os riscos, regras, garantias e direitos associados ao tratamento de dados pessoais.

(123) As autoridades de controlo deverão controlar a aplicação das disposições do presente regulamento e contribuir
para a sua aplicação coerente em toda a União, a fim de proteger as pessoas singulares relativamente ao
tratamento dos seus dados pessoais e facilitar a livre circulação desses dados a nível do mercado interno. Para
esse efeito, as autoridades de controlo deverão cooperar entre si e com a Comissão, sem necessidade de qualquer
acordo entre os Estados-Membros quer sobre a prestação de assistência mútua quer sobre tal cooperação.

(124) Quando o tratamento de dados pessoais ocorra no contexto das atividades de um estabelecimento de um
responsável pelo tratamento ou de um subcontratante na União e o responsável pelo tratamento ou o subcon
tratante esteja estabelecido em vários Estados-Membros, ou quando o tratamento no contexto das atividades de
um único estabelecimento de um responsável pelo tratamento ou de um subcontratante, na União, afete ou seja
suscetível de afetar substancialmente titulares de dados em diversos Estados-Membros, a autoridade de controlo
do estabelecimento principal ou do estabelecimento único do responsável pelo tratamento ou do subcontratante
deverá agir na qualidade de autoridade de controlo principal. Esta autoridade deverá cooperar com as outras
autoridades interessadas, porque o responsável pelo tratamento ou o subcontratante tem um estabelecimento no
território do seu Estado-Membro, porque há titulares de dados residentes no seu território que são substan
cialmente afetados, ou porque lhe foi apresentada uma reclamação. Além do mais, quando tenha sido apresentada
uma reclamação por um titular de dados que não resida nesse Estado-Membro, a autoridade de controlo à qual a
reclamação tiver sido apresentada deverá ser também autoridade de controlo interessada. No âmbito das suas
funções de emissão de orientações sobre qualquer assunto relativo à aplicação do presente regulamento, o Comité
deverá poder emitir orientações nomeadamente sobre os critérios a ter em conta para apurar se o tratamento em
causa afeta substancialmente titulares de dados em mais do que um Estado-Membro e sobre aquilo que constitui
uma objeção pertinente e fundamentada.

(125) A autoridade principal deverá ser competente para adotar decisões vinculativas relativamente a medidas que deem
execução às competências que lhe tenham sido atribuídas nos termos do presente regulamento. Na sua qualidade
de autoridade principal, a autoridade de controlo deverá implicar no processo decisório e coordenar as
autoridades de controlo interessadas. Nos casos em que a decisão consista em rejeitar no todo ou em parte a
reclamação apresentada pelo titular dos dados, esta deverá ser adotada pela autoridade de controlo à qual a
reclamação tenha sido apresentada.

(126) As decisões deverão ser acordadas conjuntamente pela autoridade de controlo principal e as autoridades de
controlo interessadas e deverão visar o estabelecimento principal ou único do responsável pelo tratamento ou do
subcontratante e ser vinculativas para ambos. O responsável pelo tratamento ou o subcontratante deverá tomar
as medidas necessárias para assegurar o cumprimento do disposto no presente regulamento e a execução da
decisão notificada pela autoridade de controlo principal ao estabelecimento principal do responsável pelo
tratamento ou do subcontratante no que diz respeito às atividades de tratamento de dados na União.

(127) As autoridades de controlo que não atuem como autoridade de controlo principal deverão ter competência para
tratar casos a nível local quando o responsável pelo tratamento ou subcontratante estiver estabelecido em vários
Estados-Membros, mas o assunto do tratamento específico disser respeito unicamente ao tratamento efetuado
num só Estado-Membro, e envolver somente titulares de dados nesse Estado-Membro, por exemplo, no caso de o
assunto dizer respeito ao tratamento de dados pessoais de trabalhadores num contexto específico de emprego
num Estado-Membro. Nesses casos, a autoridade de controlo deverá informar imediatamente do assunto a
autoridade de controlo principal. Após ter sido informada, a autoridade de controlo principal decidirá se trata o
caso de acordo com o disposto em matéria de cooperação entre a autoridade de controlo principal e a outra
autoridade de controlointeressada («mecanismo de balcão único»), ou se deverá ser a autoridade de controlo que a
informou a tratar o caso a nível local. Ao decidir se trata o caso, a autoridade de controlo principal deverá ter em
conta se há algum estabelecimento do responsável pelo tratamento ou subcontratante no Estado-Membro da
autoridade de controlo que a informou, a fim de garantir a eficaz execução da decisão relativamente ao
responsável pelo tratamento ou subcontratante. Quando a autoridade de controlo principal decide tratar o caso, a
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autoridade de controlo que a informou deverá ter a possibilidade de apresentar um projeto de decisão, que a
autoridade de controlo principal deverá ter na melhor conta quando prepara o seu projeto de decisão no âmbito
desse mecanismo de balcão único.

(128) As regras relativas à autoridade de controlo principal e ao mecanismo de balcão único não se deverão aplicar
quando o tratamento dos dados for efetuado por autoridades públicas ou organismos privados que atuem no
interesse público. Em tais casos, a única autoridade de controlo competente para exercer as competências que lhe
são conferidas nos termos do presente regulamento deverá ser a autoridade de controlo do Estado-Membro em
que estiver estabelecida tal autoridade pública ou organismo privado.

(129) A fim de assegurar o controlo e a aplicação coerentes do presente regulamento em toda a União, as autoridades
de controlo deverão ter, em cada Estado-Membro, as mesmas funções e poderes efetivos, incluindo poderes de
investigação, poderes de correção e de sanção, e poderes consultivos e de autorização, nomeadamente em caso de
reclamação apresentada por pessoas singulares, sem prejuízo dos poderes das autoridades competentes para o
exercício da ação penal ao abrigo do direito do Estado-Membro, tendo em vista levar as violações ao presente
regulamento ao conhecimento das autoridades judiciais e intervir em processos judiciais. Essas competências
deverão incluir o poder de impor uma limitação temporário ou definitiva ao tratamento, ou mesmo a sua
proibição. Os Estados-Membros podem estabelecer outras funções relacionadas com a proteção de dados pessoais
ao abrigo do presente regulamento. Os poderes das autoridades de controlo deverão ser exercidos em
conformidade com as garantias processuais adequadas previstas no direito da União e do Estado-Membro, com
imparcialidade, com equidade e num prazo razoável. Em particular, cada medida deverá ser adequada, necessária
e proporcionada a fim de garantir a conformidade com o presente regulamento, tendo em conta as circunstâncias
de cada caso concreto, respeitar o direito de todas as pessoas a serem ouvidas antes de ser tomada qualquer
medida individual que as prejudique, e evitar custos supérfluos e inconvenientes excessivos para as pessoas em
causa. Os poderes de investigação em matéria de acesso às instalações deverão ser exercidos em conformidade
com os requisitos específicos do direito processual do Estado-Membro, como, por exemplo, a obrigação de obter
autorização judicial prévia. As medidas juridicamente vinculativas da autoridade de controlo deverão ser emitidas
por escrito, claras e inequívocas, indicar a autoridade de controlo que as emitiu e a data de emissão, ostentar a
assinatura do diretor ou do membro da autoridade de controlo por eles autorizada, indicar os motivos que as
justifica e mencionar o direito de recurso efetivo. Tal não deverá impedir que sejam estabelecidos requisitos
suplementares nos termos do direito processual do Estado-Membro. A adoção de uma decisâo juridicamente
vinculativa pode dar origem a controlo jurisdicional nos Estados-Membros da autoridade de controlo que tenha
adotado a decisão.

(130) Nos casos em que a autoridade de controlo a que a reclamação é apresentada não seja a principal, a autoridade
de controlo principal deverá cooperar estreitamente com a autoridade de controlo à qual tiver sido apresentada a
reclamação, de acordo com as disposições em matéria de cooperação e coerência do presente regulamento.
Nestes casos, a autoridade de controlo principal, ao tomar medidas destinadas a produzir efeitos jurídicos,
incluindo a imposição de coimas, deverá ter na melhor conta o parecer da autoridade de controlo à qual tiver
sido apresentada a reclamação, que deverá continuar a ser competente para levar a cabo qualquer investigação no
território do respetivo Estado-Membro, em ligação com a autoridade de controlo principal.

(131) Nos casos em que as funções de autoridade principal de controlo devessem ser exercidas por outra autoridade de
controlo relativamente às atividades de tratamento do responsável pelo tratamento ou do subcontratante, mas em
que o conteúdo concreto da reclamação ou a eventual violação diga respeito apenas às atividades de tratamento
do responsável ou do subcontratante realizadas no Estado-Membro onde tenha sido apresentada a reclamação ou
detetada a eventual infração, e o assunto não afete nem seja suscetível de afetar substancialmente titulares de
dados noutros Estados-Membros, a autoridade de controlo que recebe uma reclamação, deteta ou é de outro
modo informada de situações que impliquem eventuais violações do presente regulamento deverá procurar obter
um acordo amigável. Se tal não lhe for possível, deverá exercer todos os poderes de que dispõe. Deverão ficar
abrangidas: as atividades de tratamento específicas realizadas no território do Estado-Membro da autoridade de
controlo ou que digam respeito a titulares de dados em território desse Estado-Membro; as atividades de
tratamento realizadas no contexto de uma oferta de bens ou serviços destinados especificamente a titulares de
dados no território do Estado-Membro da autoridade de controlo; ou as atividades de tratamento que tenham de
ser analisadas tomando em consideração as obrigações legais aplicáveis ao abrigo do direito do Estado-Membro.

(132) As atividades de sensibilização das autoridades de controlo dirigidas ao público deverão incluir medidas
específicas a favor dos responsáveis pelo tratamento e subcontratantes, incluindo as micro, pequenas e médias
empresas, bem como as pessoas singulares, em particular num contexto educacional.
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(133) As autoridades de controlo deverão prestar-se mutuamente assistência no desempenho das suas funções, por
forma a assegurar a execução e aplicação coerentes do presente regulamento no mercado interno. A autoridade
de controlo que solicite assistência mútua pode adotar uma medida provisória se não obtiver resposta relati
vamente a um pedido de assistência mútua no prazo de um mês a contar da receção desse pedido da outra
autoridade de controlo.
(134) As autoridades de controlo deverão participar, sempre que for adequado, em operações conjuntas com outras
autoridades de controlo. A autoridade de controlo requerida deverá ser obrigada a responder ao pedido num
prazo determinado.
(135) A fim de assegurar a aplicação coerente do presente regulamento em toda a União, deverá ser criado um
procedimento de controlo da coerência e para a cooperação entre as autoridades de controlo. Esse procedimento
deverá ser aplicável, nomeadamente, quando uma autoridade de controlo tenciona adotar uma medida que vise
produzir efeitos legais em relação a operações de tratamento que afetem substancialmente um número signifi
cativo de titulares de dados em vários Estados-Membros. Deverá aplicar-se igualmente sempre que uma
autoridade de controlo interessada, ou a Comissão, solicitar que essa matéria seja tratada no âmbito do
procedimento de controlo da coerência. Esse procedimento não deverá prejudicar medidas que a Comissão possa
tomar no exercício das suas competências nos termos dos Tratados.
(136) Quando aplicar o procedimento de controlo da coerência, o Comité deverá emitir um parecer, num prazo
determinado, se a maioria dos seus membros assim o decidir ou se tal lhe solicitado por qualquer autoridade de
controlo interessada ou pela Comissão. O Comité deverá também ser habilitado a adotar decisões juridicamente
vinculativas em caso de litígio entre as autoridades de controlo. Para esse efeito, deverá emitir, em princípio por
maioria de dois terços dos seus membros, decisões vinculativas em casos claramente definidos em que as
autoridades de controlo tenham posições contraditórias, em especial no âmbito da cooperação entre a autoridade
de controlo principal e as autoridades de controlo interessadas, a respeito da questão de fundo, designadamente
se há violação do presente regulamento.
(137) Pode ser urgente agir, a fim de defender os direitos e liberdades dos titulares de dados, em especial quando haja
perigo de impedimento considerável do exercício de um direito do titular dos dados. Por essa razão, a autoridade
de controlo deverá poder adotar no seu território medidas provisórias devidamente justificadas, válidas por um
período determinado que não deverá exceder os três meses.
(138) A aplicação desse procedimento deverá ser condição de legalidade das medidas tomadas pelas autoridades de
controlo que visem produzir efeitos legais nos casos em que a sua aplicação seja obrigatória. Noutros casos com
dimensão transfronteiras, deverá ser aplicado o procedimento de cooperação entre a autoridade de controlo
principal e as autoridades de controlo interessadas e a assistência mútua e as operações conjuntas poderão ser
realizadas entre as autoridades de controlo interessadas, bilateral ou multilateralmente, sem desencadear o
procedimento de controlo da coerência.
(139) A fim de promover a aplicação coerente do presente regulamento, o Comité deverá ser um órgão independente
da União. Para atingir os seus objetivos, o Comité deverá ser dotado de personalidade jurídica. O Comité é
representado pelo seu presidente. Este Comité deverá substituir o Grupo de Trabalho sobre a proteção das
pessoas no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais instituído pelo artigo 29.o da Diretiva 95/46/CE.
Deverá ser composto pelo diretor de uma autoridade de controlo de cada Estado-Membro e da Autoridade
Europeia para a Proteção de Dados ou pelos seus representantes. A Comissão deverá participar nas atividades do
Comité, mas sem direito de voto, e a Autoridade Europeia para a Proteção de Dados deverá também participar
nas suas atividades com direito de voto em casos particulares. O Comité deverá contribuir para a aplicação
coerente do presente regulamento em toda a União, incluindo mediante o aconselhamento da Comissão,
nomeadamente no que respeita ao nível de proteção em países terceiros ou em organizações internacionais, e
mediante a promoção da cooperação das autoridades de controlo em toda a União. O Comité deverá ser
independente no prossecução das suas atribuições.
(140) O Comité deverá ser assistido por um secretariado disponibilizado pela Autoridade Europeia para a Proteção de
Dados. O pessoal da Autoridade Europeia para a Proteção de Dados encarregado de exercer as funções conferidas
ao Comité pelo presente regulamento deverá agir sob a direção exclusiva do presidente deste Comité, sendo
responsável perante o mesmo.
(141) Os titulares dos dados deverão ter direito a apresentar reclamação a uma única autoridade de controlo única,
particularmente no Estado-Membro da sua residência habitual, e direito a uma ação judicial efetiva, nos termos
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do artigo 47.o da Carta, se considerarem que os direitos que lhes são conferidos pelo presente regulamento foram
violados ou se a autoridade de controlo não responder a uma reclamação, a recusar ou rejeitar, total ou
parcialmente, ou não tomar as iniciativas necessárias para proteger os seus direitos. A investigação decorrente de
uma reclamação deverá ser realizada, sob reserva de controlo jursidicional, na medida adequada ao caso
específico. A autoridade de controlo deverá informar o titular dos dados do andamento e do resultado da
reclamação num prazo razoável. Se o caso exigir maior investigação ou a coordenação com outra autoridade de
controlo, deverão ser comunicadas informações intermédias ao titular dos dados. As autoridades de controlo
deverão tomar medidas para facilitar a apresentação de reclamações, nomeadamente fornecendo formulários de
reclamação que possam também ser preenchidos eletronicamente, sem excluir outros meios de comunicação.

(142) Se o titular dos dados considerar que os direitos que lhe são conferidos pelo presente regulamento foram
violados, deverá ter o direito de mandatar um organismo, organização ou associação sem fins lucrativos que seja
constituído ao abrigo do direito de um Estado-Membro, cujos objetivos estatutários sejam de interesse público e
que exerça a sua atividade no domínio da proteção dos dados pessoais, para apresentar uma reclamação em seu
nome junto de uma autoridade de controlo, ou exercer o direito de recurso judicial em nome dos titulares dos
dados ou, se tal estiver previsto no direito de um Estado-Membro, exercer o direito à indemnização em nome dos
titulares do dados. Os Estados-Membros podem prever que esse organismo, organização ou associação tenha o
direito de apresentar no Estado-Membro em causa uma reclamação, independentemente do mandato do titular
dos dados, e o direito a um recurso judicial efetivo, se tiver razões para considerar que ocorreu uma violação dos
direitos do titular dos dados por o tratamento dos dados pessoais violar o presente regulamento. Esse organismo,
organização ou associação pode não ser autorizado a pedir uma indemnização em nome do titular dos dados
independentemente do mandato que lhe é conferido por este.

(143) Todas as pessoas singulares ou coletivas têm o direito de interpor recurso de anulação das decisões do Comité
para o Tribunal de Justiça nas condições previstas no artigo 263.o do TFUE. Enquanto destinatárias dessas
decisões, as autoridades de controlo interessadas que as pretendam contestar têm de interpor recurso no prazo de
dois meses a contar da sua notificação, em conformidade com o artigo 263.o do TFUE. Se as decisões do Comité
disserem direta e individualmente respeito a um responsável pelo tratamento, um subcontratante ou ao autor da
reclamação, este pode interpor recurso de anulação dessas decisões no prazo de dois meses a contar da sua
publicação no sítio web do Comité, em conformidade com o artigo 263.o do TFUE. Sem prejuízo do direito que
lhes assiste ao abrigo do artigo 263.o do TFUE, todas as pessoas, singulares ou coletivas, deverão ter direito a
interpor junto dos tribunais nacionais competentes recurso efetivo das decisões das autoridades de controlo que
produzam efeitos jurídicos em relação a essas pessoas. Tais decisões dizem respeito, em especial, ao exercício de
poderes de investigação, correção e autorização pelas autoridades de controlo ou à recusa ou rejeição de
reclamações. Porém, o direito a um recurso judicial efetivo não abrange medidas tomadas pelas autoridades de
controlo que não sejam juridicamente vinculativas, como os pareceres emitidos ou o aconselhamento prestado
pela autoridade de controlo. Os recursos intepostos contra as autoridades de controlo deverão ser intepostos nos
tribunais do Estado-Membro em cujo território se encontrem estabelecidas e obedecer às disposições processuais
desse Estado-Membro. Estes tribunais deverão ter jurisdição plena, incluindo o poder de analisar todas as
questões de facto e de direito relevantes para o litígio.

Se a autoridade de controlo recusar ou rejeitar uma reclamação, o seu autor pode intentar uma ação perante os
tribunais do mesmo Estado-Membro. No contexto de recursos judiciais relacionados com a aplicação do presente
regulamento, os tribunais nacionais que considerem que uma decisão sobre a matéria é necessária ao julgamento,
poderão, ou, no caso previsto no artigo 267.o do TFUE, são mesmo obrigados a solicitar ao Tribunal de Justiça
uma decisão prejudicial sobre a interpretação do direito da União, concretamente do presente regulamento. Além
disso, se a decisão de uma autoridade de controlo que dá execução a uma decisão do Comité for contestada junto
de um tribunal nacional e estiver em causa a validade desta última decisão, o tribunal nacional em questão não
tem competência para a declarar inválida, devendo reenviar a questão da validade para o Tribunal de Justiça nos
termos do artigo 267.o do TFUE, na interpretação que lhe dá este tribunal, quando considera a decisão inválida.
No entanto, o tribunal nacional não pode reenviar a questão da validade da decisão do Comité a pedido de uma
pessoa singular ou coletiva que, tendo a possibilidade de interpor recurso de anulação da mesma, sobretudo se
for a destinatária direta e individual da decisão, não o tenha feito dentro do prazo fixado no artigo 263.o do
TFUE.

(144) Sempre que um tribunal chamado a pronunciar-se num recurso da decisão de uma autoridade de supervisão tiver
motivos para crer que foi interposto perante um tribunal competente noutro Estado-Membro um processo
relativo ao mesmo tratamento, designadamente o mesmo assunto no que se refere às atividades de tratamento do
mesmo responsável ou subcontratante, ou ações com o mesmo pedido e a mesma causa de pedir, deverá
contactar esse outro tribunal a fim de confirmar a existência de tal processo relacionado. Se estiverem pendentes
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processos relacionados perante um tribunal de outro Estado-Membro, o tribunal em que a ação tiver sido
intentada em segundo lugar poderá suspender o processo ou pode, a pedido de uma das partes, declarar-se
incompetente a favor do tribunal em que a ação tiver sido intentada em primeiro lugar se este for competente
para o processo em questão e a sua legislação permitir a apensação deste tipo de processos conexos. Consideram-se relacionados os processos ligados entre si por um nexo tão estreito que haja interesse em que sejam instruídos
e julgados simultaneamente a fim de evitar soluções que poderiam ser inconciliáveis se as causas fossem julgadas
separadamente.
(145) No que diz respeito a ações intentadas contra o responsável pelo tratamento ou o subcontratante, o requerente
pode optar entre intentar a ação nos tribunais do Estado-Membro em que está estabelecido o responsável ou o
subcontratante, ou nos tribunais do Estado-Membro de residência do titular dos dados, salvo se o responsável
pelo tratamento for uma autoridade de um Estado-Membro no exercício dos seus poderes públicos.
(146) O responsável pelo tratamento ou o subcontratante deverão reparar quaisquer danos de que alguém possa ser
vítima em virtude de um tratamento que viole o presente regulamentoresponsável pelo tratamento. O responsável
pelo tratamento ou o subcontratante pode ser exonerado da responsabilidade se provar que o facto que causou o
dano não lhe é de modo algum imputável. O conceito de dano deverá ser interpretado em sentido lato à luz da
jurisprudência do Tribunal de Justiça, de uma forma que reflita plenamente os objetivos do presente regulamento.
Tal não prejudica os pedidos de indemnização por danos provocados pela violação de outras regras do direito da
União ou dos Estados-Membros. Os tratamentos que violem o presente regulamentoabrangem igualmente os que
violem os atos delegados e de execução adotados nos termos do presente regulamento e o direito dos Estados-Membros que dê execução a regras do presente regulamento. Os titulares dos dados deverão ser integral e
efetivamente indemnizados pelos danos que tenham sofrido. Sempre que os responsáveis pelo tratamento ou os
subcontratantes estiverem envolvidos no mesmo tratamento, cada um deles deverá ser responsabilizado pela
totalidade dos danos causados. Porém, se os processos forem associados a um mesmo processo judicial, em
conformidade com o direito dos Estados-Membros, a indemnização poderá ser repartida em função da responsa
bilidade que caiba a cada responsável pelo tratamento ou subcontratante pelos danos causados em virtude do
tratamento efetuado, na condição de ficar assegurada a indemnização integral e efetiva do titular dos dados pelos
danos que tenha sofrido. Qualquer responsável pelo tratamento ou subcontratante que tenha pago uma
indemnização integral, pode posteriormente intentar uma ação de regresso contra outros responsáveis pelo
tratamento ou subcontratantes envolvidos no mesmo tratamento.
(147) Quando o presente regulamento previr regras específicas relativas à competência, nomeadamente no que respeita
à interposição de recurso judicial, incluindo os pedidos de indemnização, contra um responsável pelo tratamento
ou um subcontratante, a aplicação das regras específicas não deverá ser prejudicada por regras de competência
gerais como as previstas no Regulamento (UE) n.o 1215/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho (1).
(148) A fim de reforçar a execução das regras do presente regulamento, deverão ser impostas sanções, incluindo
coimas, por violação do presente regulamento, para além, ou em substituição, das medidas adequadas que
venham a ser impostas pela autoridade de controlo nos termos do presente regulamento. Em caso de infração
menor, ou se o montante da coima suscetível de ser imposta constituir um encargo desproporcionado para uma
pessoa singular, pode ser feita uma repreensão em vez de ser aplicada uma coima. Importa, porém, ter em devida
conta a natureza, gravidade e duração da infração, o seu caráter doloso, as medidas tomadas para atenuar os
danos sofridos, o grau de responsabilidade ou eventuais infrações anteriores, a via pela qual a infração chegou ao
conhecimento da autoridade de controlo, o cumprimento das medidas ordenadas contra o responsável pelo
tratamento ou subcontratante,o cumprimento de um código de conduta ou quaisquer outros fatores agravantes
ou atenuantes. A imposição de sanções, incluindo coimas, deverá estar sujeita às garantias processuais adequadas
em conformidade com os princípios gerais do direito da União e a Carta, incluindo a proteção jurídica eficaz e
um processo equitativo.
(149) Os Estados-Membros deverão poder definir as normas relativas às sanções penais aplicáveis por violação do
presente regulamento, inclusive por violação das normas nacionais adotadas em conformidade com o presente
regulamento, e dentro dos seus limites. Essas sanções penais podem igualmente prever a privação dos lucros
auferidos em virtude da violação do presente regulamento. Contudo, a imposição de sanções penais por infração
às referidas normas nacionais, bem como de sanções administrativas, não deverá implicar a violação do princípio
ne bis in idem, conforme é interpretado pelo Tribunal de Justiça.
(150) A fim de reforçar e harmonizar as sanções administrativas para violações sdo presente regulamento, as
autoridades de controlo deverão ter competência para impor coimas. O presente regulamento deverá definir as
(1) Regulamento (UE) n.o 1215/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 de dezembro de 2012, relativo à competência judiciária,
ao reconhecimento e à execução de decisões em matéria civil e comercial (JO L 351 de 20.12.2012, p. 1).
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violações e o montante máximo e o critério de fixação do valor das coimas daí decorrentes, que deverá ser
determinado pela autoridade de controlo competente, em cada caso individual, tendo em conta todas as circuns
tâncias relevantes da situação específica, ponderando devidamente, em particular, a natureza, a gravidade e a
duração da violação e das suas consequências e as medidas tomadas para garantir o cumprimento das obrigações
constantes do presente regulamento e para prevenir ou atenuar as consequências da infração. Sempre que forem
impostas coimas a empresas, estas deverão ser entendidas como empresas nos termos dos artigos 101.o e 102.o
do TFUE para esse efeito. Sempre que forem impostas coimas a pessoas que não sejam empresas, a autoridade de
supervisão deverá ter em conta o nível geral de rendimentos no Estado-Membro, bem como a situação
económica da pessoa em questão, no momento de estabelecer o montante adequado da coima. O procedimento
de controlo da coerência pode ser utilizado igualmente para a promoção de uma aplicação coerente das coimas.
Deverá caber aos Estados-Membros determinar se as autoridades públicas deverão estar sujeitas a coimas, e em
que medida. A imposição de uma coima ou o envio de um aviso não afetam o exercício de outros poderes das
autoridades de controlo ou a aplicação de outras sanções previstas no presente regulamento.

(151) Os sistemas jurídicos da Dinamarca e da Estónia não conhecem as coimas tal como são previstas no presente
regulamento. As regras relativas às coimas podem ser aplicadas de modo que a coima seja imposta, na
Dinamarca, pelos tribunais nacionais competentes como sanção penal e, na Estónia, pela autoridade de controlo
no âmbito de um processo por infração menor, na condição de tal aplicação das regras nestes Estados-Membros
ter um efeito equivalente às coimas impostas pelas autoridades de controlo. Por esse motivo, os tribunais
nacionais competentes deverão ter em conta a recomendação da autoridade de controlo que propõe a coima. Em
todo o caso, as coimas impostas deverão ser efetivas, proporcionadas e dissuasivas.

(152) Sempre que o presente regulamento não harmonize sanções administrativas, ou se necessário noutros casos, por
exemplo, em caso de infrações graves às disposições do presente regulamento, os Estados-Membros deverão criar
um sistema que preveja sanções efetivas, proporcionadas e dissuasivas. A natureza das sanções, penal ou adminis
trativa, deverá ser determinada pelo direito do Estado-Membro.

(153) O direito dos Estados-Membros deverá conciliar as normas que regem a liberdade de expressão e de informação,
nomeadamente jornalística, académica, artística e/ou literária com o direito à proteção de dados pessoais nos
termos do presente regulamento. O tratamento de dados pessoais para fins exclusivamente jornalísticos ou para
fins de expressão académica, artística ou literária deverá estar sujeito à derrogação ou isenção de determinadas
disposições do presente regulamento se tal for necessário para conciliar o direito à proteção dos dados pessoais
com o direito à liberdade de expressão e de informação, tal como consagrado no artigo 11.o da Carta. Tal deverá
ser aplicável, em especial, ao tratamento de dados pessoais no domínio do audiovisual e em arquivos de notícias
e hemerotecas. Por conseguinte, os Estados-Membros deverão adotar medidas legislativas que prevejam as
isenções e derrogações necessárias para o equilíbrio desses direitos fundamentais. Os Estados-Membros deverão
adotar essas isenções e derrogações aos princípios gerais, aos direitos do titular dos dados, ao responsável pelo
tratamento destes e ao subcontratante, à transferência de dados pessoais para países terceiros ou para
organizações internacionais, às autoridades de controlo independentes e à cooperação e à coerência e a situações
específicas de tratamento de dados. Se estas isenções ou derrogações divergirem de um Estado-Membro para
outro, deverá ser aplicável o direito do Estado-Membro a que esteja sujeito o responsável pelo tratamento. A fim
de ter em conta a importância da liberdade de expressão em qualquer sociedade democrática, há que interpretar
de forma lata as noções associadas a esta liberdade, como por exemplo o jornalismo.

(154) O presente regulamento permite tomar em consideração o princípio do direito de acesso do público aos
documentos oficiais na aplicação do mesmo. O acesso do público aos documentos oficiais pode ser considerado
de interesse público. Os dados pessoais que constem de documentos na posse dessas autoridades públicas ou
organismos públicos deverão poder ser divulgados publicamente por tais autoridades ou organismos, se a
divulgação estiver prevista no direito da União ou do Estado-Membro que lhes for aplicável. Essas legislações
deverão conciliar o acesso do público aos documentos oficiais e a reutilização da informação do setor público
com o direito à proteção dos dados pessoais e podem pois prever a necessária conciliação com esse mesmo
direito nos termos do presente regulamento. A referência a autoridades e organismos públicos deverá incluir,
nesse contexto, todas as autoridades ou outros organismos abrangidos pelo direito do Estado-Membro relativo ao
acesso do público aos documentos. A Diretiva 2033/98/CE do Parlamento Europeu e do Conselho (1) não
(1) Diretiva 2003/98/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de novembro de 2003, relativa à reutilização de informações do setor
público (JO L 345 de 31.12.2003, p. 90).
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modifica nem de modo algum afeta o nível de proteção das pessoas singulares relativamente ao tratamento de
dados pessoais nos termos das disposições do direito da União ou do Estado-Membro, nem altera, em particular,
as obrigações e direitos estabelecidos no presente regulamento. Em particular, a referida diretiva não deverá ser
aplicável a documentos não acessíveis ou de acesso restrito por força dos regimes de acesso por motivos de
proteção de dados pessoais nem a partes de documentos acessíveis por força desses regimes que contenham
dados pessoais cuja reutilização tenha sido prevista na lei como incompatível com o direito relativo à proteção
das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais.

(155) O direito do Estado-Membro ou as convenções coletivas (incluindo «acordos setoriais») podem prever regras
específicas para o tratamento de dados pessoais dos trabalhadores no contexto laboral, nomeadamente no que
respeita às condições em que os dados pessoais podem ser tratados no contexto laboral, com base no consen
timento do assalariado, para efeitos de recrutamento, execução do contrato de trabalho, incluindo o
cumprimento das obrigações previstas por lei ou por convenções coletivas, de gestão, planeamento e organização
do trabalho, de igualdade e diversidade no trabalho, de saúde e segurança no trabalho, e para efeitos de exercício
e gozo, individual ou coletivo, dos direitos e benefícios relacionados com o emprego, bem como para efeitos de
cessação da relação de trabalho.

(156) O tratamento de dados pessoais para fins de arquivo de interesse público, ou para fins de investigação científica
ou histórica ou para fins estatísticos, deverá ficar sujeito à garantia adequada dos direitos e liberdades do titular
dos dados nos termos do presente regulamento. Essas garantias deverão assegurar a existência de medidas
técnicas e organizativas que assegurem, nomeadamente, o princípio da minimização dos dados. O tratamento
posterior de dados pessoais para fins de arquivo de interesse público, ou para fins de investigação científica ou
histórica ou para fins estatísticos, deverá ser efetuado quando o responsável pelo tratamento tiver avaliado a
possibilidade de tais fins serem alcançados por um tipo de tratamento de dados pessoais que não permita ou
tenha deixado de permitir a identificação dos titulares dos dados, na condição de existirem as garantias adequadas
(como a pseudonimização dos dados pessoais). Os Estados-Membros deverão prever garantias adequadas para o
tratamento dos dados pessoais para fins de arquivo de interesse público, ou fins de investigação científica ou
histórica ou para fins estatísticos. Os Estados-Membros deverão ser autorizados a estabelecer, sob condições
específicas e mediante garantias adequadas para o titular dos dados, especificações e derrogações dos requisitos de
informação e direitos à retificação, ao apagamento dos dados pessoais, a ser esquecido, à limitação do tratamento
e à portabilidade dos dados e de oposição aquando do tratamento de dados pessoais para fins de arquivo de
interesse público, ou para fins de investigação científica ou histórica ou para fins estatísticos. As condições e
garantias em causa podem implicar procedimentos específicos para o exercício desses direitos por parte do titular
de dados, se tal for adequado à luz dos fins visados pelo tratamento específico a par de medidas técnicas e organi
zativas destinadas a reduzir o tratamento de dados pessoais de acordo com os princípios da proporcionalidade e
da necessidade. O tratamento de dados para fins científicos deverá igualmente respeitar outra legislação aplicável,
tal como a relativa aos ensaios clínicos.

(157) Combinando informações provenientes dos registos, os investigadores podem obter novos conhecimentos de
grande valor relativamente a problemas médicos generalizados, como as doenças cardiovasculares, o cancro e a
depressão. Com base nos registos, os resultados da investigação podem ser melhorados, já que assentam numa
população mais ampla. No âmbito das ciências sociais, a investigação com base em registos permite que os
investigadores adquiram conhecimentos essenciais sobre a correlação a longo prazo entre uma série de condições
sociais, como o desemprego e o ensino, e outras condições de vida. Os resultados da investigação obtidos através
de registos fornecem conhecimentos sólidos e de elevada qualidade, que podem servir de base para a elaboração e
a execução de políticas assentes no conhecimento, para melhorar a qualidade de vida de uma quantidade de
pessoas e a eficácia dos serviços sociais. A fim de facilitar a investigação científica, os dados pessoais podem ser
tratados para fins de investigação científica, sob reserva do estabelecimento de condições e garantias adequadas
no direito da União ou dos Estados-Membros.

(158) Quando os dados pessoais sejam tratados para fins de arquivo, o presente regulamento deverá ser também
aplicável, tendo em mente que não deverá ser aplicável a pessoas falecidas. As autoridades públicas ou os
organismos públicos ou privados que detenham registos de interesse público deverão ser serviços que, nos
termos do direito da União ou dos Estados-Membros, tenham a obrigação legal de adquirir, conservar, avaliar,
organizar, descrever, comunicar, promover, divulgar e facultar o acesso a registos de valor duradouro no interesse
público geral. Os Estados-Membros deverão também ser autorizados a determinar o posterior tratamento dos
dados pessoais para efeitos de arquivo, por exemplo tendo em vista a prestação de informações específicas
relacionadas com o comportamento político no âmbito de antigos regimes totalitários, genocídios, crimes contra
a humanidade, em especial o Holocausto, ou crimes de guerra.
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(159) Quando os dados pessoais sejam tratados para fins de investigação científica, o presente regulamento deverá ser
também aplicável. Para efeitos do presente regulamento, o tratamento de dados pessoais para fins de investigação
científica deverá ser entendido em sentido lato, abrangendo, por exemplo, o desenvolvimento tecnológico e a
demonstração, a investigação fundamental, a investigação aplicada e a investigação financiada pelo setor privado.
Deverá, além disso, ter em conta o objetivo da União mencionado no artigo 179.o, n.o 1, do TFUE, que consiste
na realização de um espaço europeu de investigação. Os fins de investigação científica deverão também incluir os
estudos de interesse público realizados no domínio da saúde pública. A fim de atender às especificidades do
tratamento de dados pessoais para fins de investigação científica, deverão ser aplicáveis condições específicas
designadamente no que se refere à publicação ou outra forma de divulgação de dados pessoais no âmbito dos
fins de investigação científica. Se o resultado da investigação científica designadamente no domínio da saúde
justificar a tomada de novas medidas no interesse do titular dos dados, as normas gerais do presente regulamento
deverão ser aplicáveis no que respeita a essas medidas.

(160) Quando os dados pessoais sejam tratados para fins de investigação histórica, o presente regulamento deverá ser
também aplicável. Deverá também incluir-se nesse âmbito a investigação histórica e a investigação para fins
genealógicos, tendo em mente que o presente regulamento não deverá ser aplicável a pessoas falecidas.

(161) Para efeitos do consentimento na participação em atividades de investigação científica em ensaios clínicos
deverão ser aplicáveis as disposições relevantes do Regulamento (UE) n.o 536/2014 do Parlamento Europeu e do
Conselho (1).

(162) Quando os dados pessoais sejam tratados para fins estatísticos, o presente regulamento deverá ser aplicável. O
direito da União ou dos Estados-Membros deverá, dentro dos limites do presente regulamento, determinar o
conteúdo estatístico, o controlo de acesso, as especificações para o tratamento de dados pessoais para fins
estatísticos e as medidas adequadas para garantir os direitos e liberdades do titular dos dados e para assegurar o
segredo estatístico. Por fins estatísticos entende-se todas as operações de recolha e de tratamento de dados
pessoais necessárias à realização de estudos estatísticos ou à produção de resultados estatísticos. Esses resultados
estatísticos podem ser utilizados posteriormente para fins diferentes, inclusive fins de investigação científica. No
fim estatístico está implícito que os resultados do tratamento para esse fim não sejam já dados pessoais, mas
dados agregados e que esses resultados ou os dados pessoais não sejam utilizados para justificar medidas ou
decisões tomadas a respeito de uma pessoa singular.

(163) Deverão ser protegidas as informações confidenciais que a União e as autoridades nacionais de estatística
recolham para a produção de estatísticas oficiais europeias e nacionais. Deverão ser desenvolvidas, elaboradas e
divulgadas estatísticas europeias de acordo com os princípios estatísticos enunciados no artigo 338.o, n.o 2, do
TFUE, devendo as estatísticas nacionais cumprir também o disposto no direito do Estado-Membro. O
Regulamento (CE) n.o 223/2009 do Parlamento Europeu e do Conselho (2) fornece especificações suplementares
em matéria de segredo estatístico aplicável às estatísticas europeias.

(164) No que se refere aos poderes das autoridades de controlo para obter, junto do responsável pelo tratamento ou do
subcontratante, o acesso aos dados pessoais e o acesso às suas instalações, os Estados-Membros podem adotar no
seu ordenamento jurídico, dentro dos limites do presente regulamento, normas específicas que visem preservar o
sigilo profissional ou outras obrigações equivalentes, na medida do necessário para conciliar o direito à proteção
dos dados pessoais com a obrigação de sigilo profissional. Tal não prejudica as obrigações de adotar regras em
matéria de sigilo profissional a que os Estados-Membros fiquem sujeitos por força do direito da União.

(165) O presente regulamento respeita e não afeta o estatuto de que beneficiam, nos termos do direito constitucional
vigente, as igrejas e associações ou comunidades religiosas nos Estados-Membros, reconhecido pelo artigo 17.o do
TFUE.

(166) A fim de cumprir os objetivos do presente regulamento, a saber, defender os direitos e liberdades fundamentais
das pessoas singulares, nomeadamente o seu direito à proteção dos dados pessoais, e assegurar a livre circulação
(1) Regulamento (UE) n.o 536/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de abril de 2014, relativo aos ensaios clínicos de
medicamentos para uso humano e que revoga a Diretiva 2001/20/CE (JO L 158 de 27.5.2014, p. 1).
(2) Regulamento (CE) n.o 223/2009 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de março de 2009, relativo às Estatísticas Europeias e que
revoga o Regulamento (CE, Euratom) n.o 1101/2008 relativo à transmissão de informações abrangidas pelo segredo estatístico ao
Serviço de Estatística das Comunidades Europeias, o Regulamento (CE) n.o 322/97 do Conselho relativo às estatísticas comunitárias e a
Decisão 89/382/CEE, Euratom do Conselho que cria o Comité do Programa Estatístico das Comunidades Europeias (JO L 87
de 31.3.2009, p. 164).
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desses dados na União, o poder de adotar atos nos termos do artigo 290.o do TFUE deverá ser delegado na
Comissão. Em especial, deverão ser adotados atos delegados em relação aos critérios e requisitos aplicáveis aos
procedimentos de certificação, às informações a fornecer por meio de ícones normalizados e aos procedimentos
aplicáveis ao fornecimentos de tais ícones. É especialmente importante que a Comissão proceda a consultas
adequadas ao longo dos seus trabalhos preparatórios, incluindo a nível de peritos. A Comissão, aquando da
preparação e elaboração dos atos delegados, deverá assegurar o envio simultâneo, em tempo útil e em devida
forma, dos documentos relevantes ao Parlamento Europeu e ao Conselho.

(167) A fim de assegurar condições uniformes para a execução do presente regulamento, deverão ser atribuídas
competências de execução à Comissão nos casos previstos no presente regulamento. Essas competências deverão
ser exercidas nos termos do Regulamento (UE) n.o 182/2011. Nesse contexto, a Comissão deverá ponderar
medidas específicas para as micro, pequenas e médias empresas.

(168) O procedimento de exame deverá ser utilizado para a adoção de atos de execução em matéria de cláusulas
contratuais-tipo entre os responsáveis pelo tratamento e os subcontratantes e entre subcontratantes; códigos de
conduta; normas técnicas e procedimentos de certificação; nível de proteção adequado conferido por um país
terceiro, um território ou um setor específico nesse país terceiro ou uma organização internacional; cláusulas
normalizadas de proteção; formatos e procedimentos de intercâmbio de informações entre os responsáveis pelo
tratamento, os subcontratantes e as autoridades de controlo no que respeita às regras vinculativas aplicáveis às
empresas; assistência mútua; e regras de intercâmbio eletrónico de informações entre as autoridades de controlo e
entre estas e o Comité.

(169) A Comissão deverá adotar atos de execução imediatamente aplicáveis quando haja elementos que comprovem
que um país terceiro, um território ou um setor específico nesse país terceiro ou uma organização internacional
não assegura um nível de proteção adequado, e imperativos urgentes assim o exigirem.

(170) Atendendo a que o objetivo do presente regulamento, a saber, assegurar um nível equivalente de proteção das
pessoas singulares e a livre circulação de dados pessoais na União, não pode ser suficientemente alcançado pelos
Estados-Membros e pode, devido à dimensão e aos efeitos da ação, ser mais bem alcançado ao nível da União, a
União pode adotar medidas em conformidade com o princípio da subsidiariedade consagrado no artigo 5.o do
Tratado da União Europeia (TUE). Em conformidade com o princípio da proporcionalidade consagrado no
mesmo artigo, o presente regulamento não excede o necessário para alcançar esse objetivo.

(171) A Diretiva 95/46/CE deverá ser revogada pelo presente regulamento. Os tratamentos de dados que se encontrem
já em curso à data de aplicação do presente regulamento deverão passar a cumprir as suas disposições no prazo
de dois anos após a data de entrada em vigor. Se o tratamento dos dados se basear no consentimento dado nos
termos do disposto na Diretiva 95/46/CE, não será necessário obter uma vez mais o consentimento do titular dos
dados, se a forma pela qual o consentimento foi dado cumprir as condições previstas no presente regulamento,
para que o responsável pelo tratamento prossiga essa atividade após a data de aplicação do presente regulamento.
As decisões da Comissão que tenham sido adotadas e as autorizações que tenham emitidas pelas autoridades de
controlo com base na Diretiva 95/46/CE, permanecem em vigor até ao momento em que sejam alteradas,
substituídas ou revogadas.

(172) A Autoridade Europeia para a Proteção de Dados foi consultada nos termos do artigo 28.o, n.o 2, do
Regulamento (CE) n.o 45/2001 e emitiu parecer em 7 de março de 2012 (1).

(173) O presente regulamento deverá aplicar-se a todas as matérias relacionadas com a defesa dos direitos e das
liberdades fundamentais em relação ao tratamento de dados pessoais, não sujeitas a obrigações específicas com o
mesmo objetivo, enunciadas na Diretiva 2002/58/CE do Parlamento Europeu e do Conselho (2), incluindo as
obrigações que incumbem ao responsável pelo tratamento e os direitos das pessoas singulares. A fim de clarificar
a relação entre o presente regulamento e a Diretiva 2002/58/CE, esta última deverá ser alterada em
conformidade. Uma vez adotado o presente regulamento, a Diretiva 2002/58/CE deverá ser revista, em especial a
fim de assegurar a coerência com o presente regulamento,
(1) JO C 192 de 30.6.2012, p. 7.
(2) Diretiva 2002/58/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 de julho de 2002, relativa ao tratamento de dados pessoais e à
proteção da privacidade no setor das comunicações eletrónicas (Diretiva relativa à privacidade e às comunicações eletrónicas) (JO L 201
de 31.7.2002, p. 37).
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ADOTARAM O PRESENTE REGULAMENTO:
CAPÍTULO I

Disposições gerais
Artigo 1.o
Objeto e objetivos
1.
O presente regulamento estabelece as regras relativas à proteção das pessoas singulares no que diz respeito ao
tratamento de dados pessoais e à livre circulação desses dados.
2.
O presente regulamento defende os direitos e as liberdades fundamentais das pessoas singulares, nomeadamente o
seu direito à proteção dos dados pessoais.
3.
A livre circulação de dados pessoais no interior da União não é restringida nem proibida por motivos relacionados
com a proteção das pessoas singulares no que respeita ao tratamento de dados pessoais.

Artigo 2.o
Âmbito de aplicação material
1.
O presente regulamento aplica-se ao tratamento de dados pessoais por meios total ou parcialmente automatizados,
bem como ao tratamento por meios não automatizados de dados pessoais contidos em ficheiros ou a eles destinados.
2.

O presente regulamento não se aplica ao tratamento de dados pessoais:

a) Efetuado no exercício de atividades não sujeitas à aplicação do direito da União:
b) Efetuado pelos Estados-Membros no exercício de atividades abrangidas pelo âmbito de aplicação do título V,
capítulo 2, do TUE;
c) Efetuado por uma pessoa singular no exercício de atividades exclusivamente pessoais ou domésticas;
d) Efetuado pelas autoridades competentes para efeitos de prevenção, investigação, deteção e repressão de infrações
penais ou da execução de sanções penais, incluindo a salvaguarda e a prevenção de ameaças à segurança pública.
3.
O Regulamento (CE) n.o 45/2001 aplica-se ao tratamento de dados pessoais pelas instituições, órgãos, organismos
ou agências da União. O Regulamento (CE) n.o 45/2001, bem como outros atos jurídicos da União aplicáveis ao
tratamento de dados pessoais, são adaptados aos princípios e regras do presente regulamento nos termos previstos no
artigo 98.o.
4.
O presente regulamento não prejudica a aplicação da Diretiva 2000/31/CE, nomeadamente as normas em matéria
de responsabilidade dos prestadores intermediários de serviços previstas nos seus artigos 12.o a 15.o.

Artigo 3.o
Âmbito de aplicação territorial
1.
O presente regulamento aplica-se ao tratamento de dados pessoais efetuado no contexto das atividades de um
estabelecimento de um responsável pelo tratamento ou de um subcontratante situado no território da União, indepen
dentemente de o tratamento ocorrer dentro ou fora da União.
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2.
O presente regulamento aplica-se ao tratamento de dados pessoais de titulares residentes no território da União,
efetuado por um responsável pelo tratamento ou subcontratante não estabelecido na União, quando as atividades de
tratamento estejam relacionadas com:
a) A oferta de bens ou serviços a esses titulares de dados na União, independentemente da exigência de os titulares dos
dados procederem a um pagamento;
b) O controlo do seu comportamento, desde que esse comportamento tenha lugar na União.
3.
O presente regulamento aplica-se ao tratamento de dados pessoais por um responsável pelo tratamento
estabelecido não na União, mas num lugar em que se aplique o direito de um Estado-Membro por força do direito
internacional público.

Artigo 4.o
Definições
Para efeitos do presente regulamento, entende-se por:
1) «Dados pessoais», informação relativa a uma pessoa singular identificada ou identificável («titular dos dados»); é
considerada identificável uma pessoa singular que possa ser identificada, direta ou indiretamente, em especial por
referência a um identificador, como por exemplo um nome, um número de identificação, dados de localização,
identificadores por via eletrónica ou a um ou mais elementos específicos da identidade física, fisiológica, genética,
mental, económica, cultural ou social dessa pessoa singular;
2) «Tratamento», uma operação ou um conjunto de operações efetuadas sobre dados pessoais ou sobre conjuntos de
dados pessoais, por meios automatizados ou não automatizados, tais como a recolha, o registo, a organização, a
estruturação, a conservação, a adaptação ou alteração, a recuperação, a consulta, a utilização, a divulgação por
transmissão, difusão ou qualquer outra forma de disponibilização, a comparação ou interconexão, a limitação, o
apagamento ou a destruição;
3) «Limitação do tratamento», a inserção de uma marca nos dados pessoais conservados com o objetivo de limitar o
seu tratamento no futuro;
4) «Definição de perfis», qualquer forma de tratamento automatizado de dados pessoais que consista em utilizar esses
dados pessoais para avaliar certos aspetos pessoais de uma pessoa singular, nomeadamente para analisar ou prever
aspetos relacionados com o seu desempenho profissional, a sua situação económica, saúde, preferências pessoais,
interesses, fiabilidade, comportamento, localização ou deslocações;
5) «Pseudonimização», o tratamento de dados pessoais de forma que deixem de poder ser atribuídos a um titular de
dados específico sem recorrer a informações suplementares, desde que essas informações suplementares sejam
mantidas separadamente e sujeitas a medidas técnicas e organizativas para assegurar que os dados pessoais não
possam ser atribuídos a uma pessoa singular identificada ou identificável;
6) «Ficheiro», qualquer conjunto estruturado de dados pessoais, acessível segundo critérios específicos, quer seja
centralizado, descentralizado ou repartido de modo funcional ou geográfico;
7) «Responsável pelo tratamento», a pessoa singular ou coletiva, a autoridade pública, a agência ou outro organismo
que, individualmente ou em conjunto com outras, determina as finalidades e os meios de tratamento de dados
pessoais; sempre que as finalidades e os meios desse tratamento sejam determinados pelo direito da União ou de
um Estado-Membro, o responsável pelo tratamento ou os critérios específicos aplicáveis à sua nomeação podem ser
previstos pelo direito da União ou de um Estado-Membro;
8) «Subcontratante», uma pessoa singular ou coletiva, a autoridade pública, agência ou outro organismo que trate os
dados pessoais por conta do responsável pelo tratamento destes;
9) «Destinatário», uma pessoa singular ou coletiva, a autoridade pública, agência ou outro organismo que recebem
comunicações de dados pessoais, independentemente de se tratar ou não de um terceiro. Contudo, as autoridades
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públicas que possam receber dados pessoais no âmbito de inquéritos específicos nos termos do direito da União ou
dos Estados-Membros não são consideradas destinatários; o tratamento desses dados por essas autoridades públicas
deve cumprir as regras de proteção de dados aplicáveis em função das finalidades do tratamento;
10) «Terceiro», a pessoa singular ou coletiva, a autoridade pública, o serviço ou organismo que não seja o titular dos
dados, o responsável pelo tratamento, o subcontratante e as pessoas que, sob a autoridade direta do responsável
pelo tratamento ou do subcontratante, estão autorizadas a tratar os dados pessoais;
11) «Consentimento» do titular dos dados, uma manifestação de vontade, livre, específica, informada e explícita, pela
qual o titular dos dados aceita, mediante declaração ou ato positivo inequívoco, que os dados pessoais que lhe
dizem respeito sejam objeto de tratamento;
12) «Violação de dados pessoais», uma violação da segurança que provoque, de modo acidental ou ilícito, a destruição, a
perda, a alteração, a divulgação ou o acesso, não autorizados, a dados pessoais transmitidos, conservados ou
sujeitos a qualquer outro tipo de tratamento;
13) «Dados genéticos», os dados pessoais relativos às características genéticas, hereditárias ou adquiridas, de uma pessoa
singular que deem informações únicas sobre a fisiologia ou a saúde dessa pessoa singular e que resulta designa
damente de uma análise de uma amostra biológica proveniente da pessoa singular em causa;
14) «Dados biométricos», dados pessoais resultantes de um tratamento técnico específico relativo às características
físicas, fisiológicas ou comportamentais de uma pessoa singular que permitam ou confirmem a identificação única
dessa pessoa singular, nomeadamente imagens faciais ou dados dactiloscópicos;
15) «Dados relativos à saúde», dados pessoais relacionados com a saúde física ou mental de uma pessoa singular,
incluindo a prestação de serviços de saúde, que revelem informações sobre o seu estado de saúde;
16) «Estabelecimento principal»:
a) No que se refere a um responsável pelo tratamento com estabelecimentos em vários Estados-Membros, o local
onde se encontra a sua administração central na União, a menos que as decisões sobre as finalidades e os meios
de tratamento dos dados pessoais sejam tomadas noutro estabelecimento do responsável pelo tratamento na
União e este último estabelecimento tenha competência para mandar executar tais decisões, sendo neste caso o
estabelecimento que tiver tomado as referidas decisões considerado estabelecimento principal;
b) No que se refere a um subcontratante com estabelecimentos em vários Estados-Membros, o local onde se
encontra a sua administração central na União ou, caso o subcontratante não tenha administração central na
União, o estabelecimento do subcontratante na União onde são exercidas as principais atividades de tratamento
no contexto das atividades de um estabelecimento do subcontratante, na medida em que se encontre sujeito a
obrigações específicas nos termos do presente regulamento;
17) «Representante», uma pessoa singular ou coletiva estabelecida na União que, designada por escrito pelo responsável
pelo tratamento ou subcontratante, nos termos do artigo 27.o, representa o responsável pelo tratamento ou o
subcontratante no que se refere às suas obrigações respetivas nos termos do presente regulamento;
18) «Empresa», uma pessoa singular ou coletiva que, independentemente da sua forma jurídica, exerce uma atividade
económica, incluindo as sociedades ou associações que exercem regularmente uma atividade económica;
19) «Grupo empresarial», um grupo composto pela empresa que exerce o controlo e pelas empresas controladas;
20) «Regras vinculativas aplicáveis às empresas», as regras internas de proteção de dados pessoais aplicadas por um
responsável pelo tratamento ou um subcontratante estabelecido no território de um Estado-Membro para as transfe
rências ou conjuntos de transferências de dados pessoais para um responsável ou subcontratante num ou mais
países terceiros, dentro de um grupo empresarial ou de um grupo de empresas envolvidas numa atividade
económica conjunta;
21) «Autoridade de controlo», uma autoridade pública independente criada por um Estado-Membro nos termos do
artigo 51.o;
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22) «Autoridade de controlo interessada», uma autoridade de controlo afetada pelo tratamento de dados pessoais pelo
facto de:
a) O responsável pelo tratamento ou o subcontratante estar estabelecido no território do Estado-Membro dessa
autoridade de controlo;
b) Os titulares de dados que residem no Estado-Membro dessa autoridade de controlo serem substancialmente
afetados, ou suscetíveis de o ser, pelo tratamento dos dados; ou
c) Ter sido apresentada uma reclamação junto dessa autoridade de controlo;
23) «Tratamento transfronteiriço»:
a) O tratamento de dados pessoais que ocorre no contexto das atividades de estabelecimentos em mais do que um
Estado-Membro de um responsável pelo tratamento ou um subcontratante na União, caso o responsável pelo
tratamento ou o subcontratante esteja estabelecido em mais do que um Estado-Membro; ou
b) O tratamento de dados pessoais que ocorre no contexto das atividades de um único estabelecimento de um
responsável pelo tratamento ou de um subcontratante, mas que afeta substancialmente, ou é suscetível de afetar
substancialmente, titulares de dados em mais do que um Estados-Membro;
24) «Objeção pertinente e fundamentada», uma objeção a um projeto de decisão que visa determinar se há violação do
presente regulamento ou se a ação prevista relativamente ao responsável pelo tratamento ou ao subcontratante está
em conformidade com o presente regulamento, demonstrando claramente a gravidade dos riscos que advêm do
projeto de decisão para os direitos e liberdades fundamentais dos titulares dos dados e, eventualmente, para a livre
circulação de dados pessoais no território da União;
25) «Serviços da sociedade da informação», um serviço definido no artigo 1.o, n.o 1, alínea b), da Diretiva (UE)
2015/1535 do Parlamento Europeu e do Conselho (1);
26) «Organização internacional», uma organização e os organismos de direito internacional público por ela tutelados, ou
outro organismo criado por um acordo celebrado entre dois ou mais países ou com base num acordo dessa
natureza.

CAPÍTULO II

Princípios
Artigo 5.o
Princípios relativos ao tratamento de dados pessoais
1.

Os dados pessoais são:

a) Objeto de um tratamento lícito, leal e transparente em relação ao titular dos dados («licitude, lealdade e transpa
rência»);
b) Recolhidos para finalidades determinadas, explícitas e legítimas e não podendo ser tratados posteriormente de uma
forma incompatível com essas finalidades; o tratamento posterior para fins de arquivo de interesse público, ou para
fins de investigação científica ou histórica ou para fins estatísticos, não é considerado incompatível com as
finalidades iniciais, em conformidade com o artigo 89.o, n.o 1 («limitação das finalidades»);
c) Adequados, pertinentes e limitados ao que é necessário relativamente às finalidades para as quais são tratados
(«minimização dos dados»);
d) Exatos e atualizados sempre que necessário; devem ser adotadas todas as medidas adequadas para que os dados
inexatos, tendo em conta as finalidades para que são tratados, sejam apagados ou retificados sem demora («exatidão»);
(1) Diretiva (UE) 2015/1535 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 9 de setembro de 2015, relativa a um procedimento de informação
no domínio das regulamentações técnicas e das regras relativas aos serviços da sociedade da informação (JO L 241 de 17.9.2015, p. 1).
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e) Conservados de uma forma que permita a identificação dos titulares dos dados apenas durante o período necessário
para as finalidades para as quais são tratados; os dados pessoais podem ser conservados durante períodos mais
longos, desde que sejam tratados exclusivamente para fins de arquivo de interesse público, ou para fins de
investigação científica ou histórica ou para fins estatísticos, em conformidade com o artigo 89.o, n.o 1, sujeitos à
aplicação das medidas técnicas e organizativas adequadas exigidas pelo presente regulamento, a fim de salvaguardar
os direitos e liberdades do titular dos dados («limitação da conservação»);
f) Tratados de uma forma que garanta a sua segurança, incluindo a proteção contra o seu tratamento não autorizado ou
ilícito e contra a sua perda, destruição ou danificação acidental, adotando as medidas técnicas ou organizativas
adequadas («integridade e confidencialidade»);
2.
O responsável pelo tratamento é responsável pelo cumprimento do disposto no n.o 1 e tem de poder comprová-lo
(«responsabilidade»).

Artigo 6.o
Licitude do tratamento
1.

O tratamento só é lícito se e na medida em que se verifique pelo menos uma das seguintes situações:

a) O titular dos dados tiver dado o seu consentimento para o tratamento dos seus dados pessoais para uma ou mais
finalidades específicas;
b) O tratamento for necessário para a execução de um contrato no qual o titular dos dados é parte, ou para diligências
pré-contratuais a pedido do titular dos dados;
c) O tratamento for necessário para o cumprimento de uma obrigação jurídica a que o responsável pelo tratamento
esteja sujeito;
d) O tratamento for necessário para a defesa de interesses vitais do titular dos dados ou de outra pessoa singular;
e) O tratamento for necessário ao exercício de funções de interesse público ou ao exercício da autoridade pública de
que está investido o responsável pelo tratamento;
f) O tratamento for necessário para efeito dos interesses legítimos prosseguidos pelo responsável pelo tratamento ou
por terceiros, exceto se prevalecerem os interesses ou direitos e liberdades fundamentais do titular que exijam a
proteção dos dados pessoais, em especial se o titular for uma criança.
O primeiro parágrafo, alínea f), não se aplica ao tratamento de dados efetuado por autoridades públicas na prossecução
das suas atribuições por via eletrónica.
2.
Os Estados-Membros podem manter ou aprovar disposições mais específicas com o objetivo de adaptar a aplicação
das regras do presente regulamento no que diz respeito ao tratamento de dados para o cumprimento do n.o 1, alíneas c)
e e), determinando, de forma mais precisa, requisitos específicos para o tratamento e outras medidas destinadas a
garantir a licitude e lealdade do tratamento, inclusive para outras situações específicas de tratamento em conformidade
com o capítulo IX.
3.

O fundamento jurídico para o tratamento referido no n.o 1, alíneas c) e e), é definido:

a) Pelo direito da União; ou
b) Pelo direito do Estado-Membro ao qual o responsável pelo tratamento está sujeito.
A finalidade do tratamento é determinada com esse fundamento jurídico ou, no que respeita ao tratamento referido no
n.o 1, alínea e), deve ser necessária ao exercício de funções de interesse público ou ao exercício da autoridade pública de
que está investido o responsável pelo tratamento. Esse fundamento jurídico pode prever disposições específicas para
adaptar a aplicação das regras do presente regulamento, nomeadamente: as condições gerais de licitude do tratamento
pelo responsável pelo seu tratamento; os tipos de dados objeto de tratamento; os titulares dos dados em questão; as
entidades a que os dados pessoais poderão ser comunicados e para que efeitos; os limites a que as finalidades do
tratamento devem obedecer; os prazos de conservação; e as operações e procedimentos de tratamento, incluindo as
medidas destinadas a garantir a legalidade e lealdade do tratamento, como as medidas relativas a outras situações
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específicas de tratamento em conformidade com o capítulo IX. O direito da União ou do Estado-Membro deve
responder a um objetivo de interesse público e ser proporcional ao objetivo legítimo prosseguido.
4.
Quando o tratamento para fins que não sejam aqueles para os quais os dados pessoais foram recolhidos não for
realizado com base no consentimento do titular dos dados ou em disposições do direito da União ou dos Estados-Membros que constituam uma medida necessária e proporcionada numa sociedade democrática para salvaguardar os
objetivos referidos no artigo 23.o, n.o 1, o responsável pelo tratamento, a fim de verificar se o tratamento para outros
fins é compatível com a finalidade para a qual os dados pessoais foram inicialmente recolhidos, tem nomeadamente em
conta:
a) Qualquer ligação entre a finalidade para a qual os dados pessoais foram recolhidos e a finalidade do tratamento
posterior;
b) O contexto em que os dados pessoais foram recolhidos, em particular no que respeita à relação entre os titulares dos
dados e o responsável pelo seu tratamento;
c) A natureza dos dados pessoais, em especial se as categorias especiais de dados pessoais forem tratadas nos termos do
artigo 9.o, ou se os dados pessoais relacionados com condenações penais e infrações forem tratados nos termos do
artigo 10.o;
d) As eventuais consequências do tratamento posterior pretendido para os titulares dos dados;
e) A existência de salvaguardas adequadas, que podem ser a cifragem ou a pseudonimização.

Artigo 7.o
Condições aplicáveis ao consentimento
1.
Quando o tratamento for realizado com base no consentimento, o responsável pelo tratamento deve poder
demonstrar que o titular dos dados deu o seu consentimento para o tratamento dos seus dados pessoais.
2.
Se o consentimento do titular dos dados for dado no contexto de uma declaração escrita que diga também respeito
a outros assuntos, o pedido de consentimento deve ser apresentado de uma forma que o distinga claramente desses
outros assuntos de modo inteligível e de fácil acesso e numa linguagem clara e simples. Não é vinculativa qualquer parte
dessa declaração que constitua violação do presente regulamento.
3.
O titular dos dados tem o direito de retirar o seu consentimento a qualquer momento. A retirada do consen
timento não compromete a licitude do tratamento efetuado com base no consentimento previamente dado. Antes de dar
o seu consentimento, o titular dos dados é informado desse facto. O consentimento deve ser tão fácil de retirar quanto
de dar.
4.
Ao avaliar se o consentimento é dado livremente, há que verificar com a máxima atenção se, designadamente, a
execução de um contrato, inclusive a prestação de um serviço, está subordinada ao consentimento para o tratamento de
dados pessoais que não é necessário para a execução desse contrato.

Artigo 8.o
Condições aplicáveis ao consentimento de crianças em relação aos serviços da sociedade da
informação
1.
Quando for aplicável o artigo 6.o, n.o 1, alínea a), no que respeita à oferta direta de serviços da sociedade da
informação às crianças, dos dados pessoais de crianças é lícito se elas tiverem pelo menos 16 anos. Caso a criança tenha
menos de 16 anos, o tratamento só é lícito se e na medida em que o consentimento seja dado ou autorizado pelos
titulares das responsabilidades parentais da criança.
Os Estados-Membros podem dispor no seu direito uma idade inferior para os efeitos referidos, desde que essa idade não
seja inferior a 13 anos.
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2.
Nesses casos, o responsável pelo tratamento envida todos os esforços adequados para verificar que o consen
timento foi dado ou autorizado pelo titular das responsabilidades parentais da criança, tendo em conta a tecnologia
disponível.
3.
O disposto no n.o 1 não afeta o direito contratual geral dos Estados-Membros, como as disposições que regulam a
validade, a formação ou os efeitos de um contrato em relação a uma criança.

Artigo 9.o
Tratamento de categorias especiais de dados pessoais
1.
É proibido o tratamento de dados pessoais que revelem a origem racial ou étnica, as opiniões políticas, as
convicções religiosas ou filosóficas, ou a filiação sindical, bem como o tratamento de dados genéticos, dados biométricos
para identificar uma pessoa de forma inequívoca, dados relativos à saúde ou dados relativos à vida sexual ou orientação
sexual de uma pessoa.
2.

O disposto no n.o 1 não se aplica se se verificar um dos seguintes casos:

a) Se o titular dos dados tiver dado o seu consentimento explícito para o tratamento desses dados pessoais para uma ou
mais finalidades específicas, exceto se o direito da União ou de um Estado-Membro previr que a proibição a que se
refere o n.o 1 não pode ser anulada pelo titular dos dados;
b) Se o tratamento for necessário para efeitos do cumprimento de obrigações e do exercício de direitos específicos do
responsável pelo tratamento ou do titular dos dados em matéria de legislação laboral, de segurança social e de
proteção social, na medida em que esse tratamento seja permitido pelo direito da União ou dos Estados-Membros ou
ainda por uma convenção coletiva nos termos do direito dos Estados-Membros que preveja garantias adequadas dos
direitos fundamentais e dos interesses do titular dos dados;
c) Se o tratamento for necessário para proteger os interesses vitais do titular dos dados ou de outra pessoa singular, no
caso de o titular dos dados estar física ou legalmente incapacitado de dar o seu consentimento;
d) Se o tratamento for efetuado, no âmbito das suas atividades legítimas e mediante garantias adequadas, por uma
fundação, associação ou qualquer outro organismo sem fins lucrativos e que prossiga fins políticos, filosóficos,
religiosos ou sindicais, e desde que esse tratamento se refira exclusivamente aos membros ou antigos membros desse
organismo ou a pessoas que com ele tenham mantido contactos regulares relacionados com os seus objetivos, e que
os dados pessoais não sejam divulgados a terceiros sem o consentimento dos seus titulares;
e) Se o tratamento se referir a dados pessoais que tenham sido manifestamente tornados públicos pelo seu titular;
f) Se o tratamento for necessário à declaração, ao exercício ou à defesa de um direito num processo judicial ou sempre
que os tribunais atuem no exercício da suas função jurisdicional;
g) Se o tratamento for necessário por motivos de interesse público importante, com base no direito da União ou de um
Estado-Membro, que deve ser proporcional ao objetivo visado, respeitar a essência do direito à proteção dos dados
pessoais e prever medidas adequadas e específicas que salvaguardem os direitos fundamentais e os interesses do
titular dos dados;
h) Se o tratamento for necessário para efeitos de medicina preventiva ou do trabalho, para a avaliação da capacidade de
trabalho do empregado, o diagnóstico médico, a prestação de cuidados ou tratamentos de saúde ou de ação social ou
a gestão de sistemas e serviços de saúde ou de ação social com base no direito da União ou dos Estados-Membros ou
por força de um contrato com um profissional de saúde, sob reserva das condições e garantias previstas no n.o 3;
i) Se o tratamento for necessário por motivos de interesse público no domínio da saúde pública, tais como a proteção
contra ameaças transfronteiriças graves para a saúde ou para assegurar um elevado nível de qualidade e de segurança
dos cuidados de saúde e dos medicamentos ou dispositivos médicos, com base no direito da União ou dos Estados-Membros que preveja medidas adequadas e específicas que salvaguardem os direitos e liberdades do titular dos
dados, em particular o sigilo profissional;
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j) Se o tratamento for necessário para fins de arquivo de interesse público, para fins de investigação científica ou
histórica ou para fins estatísticos, em conformidade com o artigo 89.o, n.o 1, com base no direito da União ou de um
Estado-Membro, que deve ser proporcional ao objetivo visado, respeitar a essência do direito à proteção dos dados
pessoais e prever medidas adequadas e específicas para a defesa dos direitos fundamentais e dos interesses do titular
dos dados.
3.
Os dados pessoais referidos no n.o 1 podem ser tratados para os fins referidos no n.o 2, alínea h), se os dados
forem tratados por ou sob a responsabilidade de um profissional sujeito à obrigação de sigilo profissional, nos termos
do direito da União ou dos Estados-Membros ou de regulamentação estabelecida pelas autoridades nacionais
competentes, ou por outra pessoa igualmente sujeita a uma obrigação de confidencialidade ao abrigo do direito da
União ou dos Estados-Membros ou de regulamentação estabelecida pelas autoridades nacionais competentes.
4.
Os Estados-Membros podem manter ou impor novas condições, incluindo limitações, no que respeita ao
tratamento de dados genéticos, dados biométricos ou dados relativos à saúde.

Artigo 10.o
Tratamento de dados pessoais relacionados com condenações penais e infrações
O tratamento de dados pessoais relacionados com condenações penais e infrações ou com medidas de segurança
conexas com base no artigo 6.o, n.o 1, só é efetuado sob o controlo de uma autoridade pública ou se o tratamento for
autorizado por disposições do direito da União ou de um Estado-Membro que prevejam garantias adequadas para os
direitos e liberdades dos titulares dos dados. Os registos completos das condenações penais só são conservados sob o
controlo das autoridades públicas.

Artigo 11.o
Tratamento que não exige identificação
1.
Se as finalidades para as quais se proceder ao tratamento de dados pessoais não exigirem ou tiverem deixado de
exigir a identificação do titular dos dados por parte do responsável pelo seu tratamento, este último não é obrigado a
manter, obter ou tratar informações suplementares para identificar o titular dos dados com o único objetivo de dar
cumprimento ao presente regulamento.
2.
Quando, nos casos referidos no n.o 1 do presente artigo, o responsável pelo tratamento possa demonstrar que não
está em condições de identificar o titular dos dados, informa-o, se possível, desse facto. Nesses casos, os artigos 15.o
a 20.o não são aplicáveis, exceto se o titular dos dados, com a finalidade de exercer os seus direitos ao abrigo dos
referidos artigos, fornecer informações adicionais que permitam a sua identificação.

CAPÍTULO III

Direitos do titular dos dados
S ec çã o 1
Tra ns p ar ên ci a e re g r as p ar a o exe r cício do s d ire ito s d o s tit ula r es do s da do s
Artigo 12.o
Transparência das informações, das comunicações e das regras para exercício dos direitos dos
titulares dos dados
1.
O responsável pelo tratamento toma as medidas adequadas para fornecer ao titular as informações a que se
referem os artigos 13.o e 14.o e qualquer comunicação prevista nos artigos 15.o a 22.o e 34.o a respeito do tratamento,
de forma concisa, transparente, inteligível e de fácil acesso, utilizando uma linguagem clara e simples, em especial
quando as informações são dirigidas especificamente a crianças. As informações são prestadas por escrito ou por outros
meios, incluindo, se for caso disso, por meios eletrónicos. Se o titular dos dados o solicitar, a informação pode ser
prestada oralmente, desde que a identidade do titular seja comprovada por outros meios.
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2.
O responsável pelo tratamento facilita o exercício dos direitos do titular dos dados nos termos dos artigos 15.o
a 22.o. Nos casos a que se refere o artigo 11.o, n.o 2, o responsável pelo tratamento não pode recusar-se a dar
seguimento ao pedido do titular no sentido de exercer os seus direitos ao abrigo dos artigos 15.o a 22.o, exceto se
demonstrar que não está em condições de identificar o titular dos dados.
3.
O responsável pelo tratamento fornece ao titular as informações sobre as medidas tomadas, mediante pedido
apresentado nos termos dos artigos 15.o a 20.o, sem demora injustificada e no prazo de um mês a contar da data de
receção do pedido. Esse prazo pode ser prorrogado até dois meses, quando for necessário, tendo em conta a
complexidade do pedido e o número de pedidos. O responsável pelo tratamento informa o titular dos dados de alguma
prorrogação e dos motivos da demora no prazo de um mês a contar da data de receção do pedido. Se o titular dos
dados apresentar o pedido por meios eletrónicos, a informação é, sempre que possível, fornecida por meios eletrónicos,
salvo pedido em contrário do titular.
4.
Se o responsável pelo tratamento não der seguimento ao pedido apresentado pelo titular dos dados, informa-o sem
demora e, o mais tardar, no prazo de um mês a contar da data de receção do pedido, das razões que o levaram a não
tomar medidas e da possibilidade de apresentar reclamação a uma autoridade de controlo e intentar ação judicial.
5.
As informações fornecidas nos termos dos artigos 13.o e 14.o e quaisquer comunicações e medidas tomadas nos
termos dos artigos 15.o a 22.o e 34.o são fornecidas a título gratuito. Se os pedidos apresentados por um titular de dados
forem manifestamente infundados ou excessivos, nomeadamente devido ao seu caráter repetitivo, o responsável pelo
tratamento pode:
a) Exigir o pagamento de uma taxa razoável tendo em conta os custos administrativos do fornecimento das informações
ou da comunicação, ou de tomada das medidas solicitadas; ou
b) Recusar-se a dar seguimento ao pedido.
Cabe ao responsável pelo tratamento demonstrar o caráter manifestamente infundado ou excessivo do pedido.
6.
Sem prejuízo do artigo 11.o, quando o responsável pelo tratamento tiver dúvidas razoáveis quanto à identidade da
pessoa singular que apresenta o pedido a que se referem os artigos 15.o a 21.o, pode solicitar que lhe sejam fornecidas as
informações adicionais que forem necessárias para confirmar a identidade do titular dos dados.
7.
As informações a fornecer pelos titulares dos dados nos termos dos artigos 13.o e 14.o podem ser dadas em
combinação com ícones normalizados a fim de dar, de uma forma facilmente visível, inteligível e claramente legível,
uma perspetiva geral significativa do tratamento previsto. Se forem apresentados por via eletrónica, os ícones devem ser
de leitura automática.
8.
A Comissão fica habilitada a adotar atos delegados nos termos do artigo 92.o, a fim de determinar quais as
informações a fornecer por meio dos ícones e os procedimentos aplicáveis ao fornecimento de ícones normalizados.

Sec çã o 2
In f or m a çã o e a ce sso a o s da d os pe ss oa is
Artigo 13.o
Informações a facultar quando os dados pessoais são recolhidos junto do titular
1.
Quando os dados pessoais forem recolhidos junto do titular, o responsável pelo tratamento faculta-lhe, aquando da
recolha desses dados pessoais, as seguintes informações:
a) A identidade e os contactos do responsável pelo tratamento e, se for caso disso, do seu representante;
b) Os contactos do encarregado da proteção de dados, se for caso disso;
c) As finalidades do tratamento a que os dados pessoais se destinam, bem como o fundamento jurídico para o
tratamento;
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d) Se o tratamento dos dados se basear no artigo 6.o, n.o 1, alínea f), os interesses legítimos do responsável pelo
tratamento ou de um terceiro;
e) Os destinatários ou categorias de destinatários dos dados pessoais, se os houver;
f) Se for caso disso, o facto de o responsável pelo tratamento tencionar transferir dados pessoais para um país terceiro
ou uma organização internacional, e a existência ou não de uma decisão de adequação adotada pela Comissão ou, no
caso das transferências mencionadas nos artigos 46.o ou 47.o, ou no artigo 49.o, n.o 1, segundo parágrafo, a
referência às garantias apropriadas ou adequadas e aos meios de obter cópia das mesmas, ou onde foram disponibi
lizadas.
2.
Para além das informações referidas no n.o 1, aquando da recolha dos dados pessoais, o responsável pelo
tratamento fornece ao titular as seguintes informações adicionais, necessárias para garantir um tratamento equitativo e
transparente:
a) Prazo de conservação dos dados pessoais ou, se não for possível, os critérios usados para definir esse prazo;
b) A existência do direito de solicitar ao responsável pelo tratamento acesso aos dados pessoais que lhe digam respeito,
bem como a sua retificação ou o seu apagamento, e a limitação do tratamento no que disser respeito ao titular dos
dados, ou do direito de se opor ao tratamento, bem como do direito à portabilidade dos dados;
c) Se o tratamento dos dados se basear no artigo 6.o, n.o 1, alínea a), ou no artigo 9.o, n.o 2, alínea a), a existência do
direito de retirar consentimento em qualquer altura, sem comprometer a licitude do tratamento efetuado com base
no consentimento previamente dado;
d) O direito de apresentar reclamação a uma autoridade de controlo;
e) Se a comunicação de dados pessoais constitui ou não uma obrigação legal ou contratual, ou um requisito necessário
para celebrar um contrato, bem como se o titular está obrigado a fornecer os dados pessoais e as eventuais
consequências de não fornecer esses dados;
f) A existência de decisões automatizadas, incluindo a definição de perfis, referida no artigo 22.o, n.os 1 e 4, e, pelo
menos nesses casos, informações úteis relativas à lógica subjacente, bem como a importância e as consequências
previstas de tal tratamento para o titular dos dados.
3.
Quando o responsável pelo tratamento pessoais tiver a intenção de proceder ao tratamento posterior dos dados
pessoais para um fim que não seja aquele para o qual os dados tenham sido recolhidos, antes desse tratamento o
responsável fornece ao titular dos dados informações sobre esse fim e quaisquer outras informações pertinentes, nos
termos do n.o 2.
4.
Os n.os 1, 2 e 3 não se aplicam quando e na medida em que o titular dos dados já tiver conhecimento das
informações.

Artigo 14.o
Informações a facultar quando os dados pessoais não são recolhidos junto do titular
1.
Quando os dados pessoais não forem recolhidos junto do titular, o responsável pelo tratamento fornece-lhe as
seguintes informações:
a) A identidade e os contactos do responsável pelo tratamento e, se for caso disso, do seu representante;
b) Os contactos do encarregado da proteção de dados, se for caso disso;
c) As finalidades do tratamento a que os dados pessoais se destinam, bem como o fundamento jurídico para o
tratamento;
d) As categorias dos dados pessoais em questão;
e) Os destinatários ou categorias de destinatários dos dados pessoais, se os houver;
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f) Se for caso disso, o facto de o responsável pelo tratamento tencionar transferir dados pessoais para um país terceiro
ou uma organização internacional, e a existência ou não de uma decisão de adequação adotada pela Comissão ou, no
caso das transferências mencionadas nos artigos 46.o ou 47.o, ou no artigo 49.o, n.o 1, segundo parágrafo, a
referência às garantias apropriadas ou adequadas e aos meios de obter cópia das mesmas, ou onde foram disponibi
lizadas;
2.
Para além das informações referidas no n.o 1, o responsável pelo tratamento fornece ao titular as seguintes
informações, necessárias para lhe garantir um tratamento equitativo e transparente:
a) Prazo de conservação dos dados pessoais ou, se não for possível, os critérios usados para fixar esse prazo;
b) Se o tratamento dos dados se basear no artigo 6.o, n.o 1, alínea f), os interesses legítimos do responsável pelo
tratamento ou de um terceiro;
c) A existência do direito de solicitar ao responsável pelo tratamento o acesso aos dados pessoais que lhe digam
respeito, e a retificação ou o apagamento, ou a limitação do tratamentor no que disser respeito ao titular dos dados,
e do direito de se opor ao tratamento, bem como do direito à portabilidade dos dados;
d) Se o tratamento dos dados se basear no artigo 6.o, n.o 1, alínea a), ou no artigo 9.o, n.o 2, alínea a), a existência do
direito de retirar consentimento em qualquer altura, sem comprometer a licitude do tratamento efetuado com base
no consentimento previamente dado;
e) O direito de apresentar reclamação a uma autoridade de controlo;
f) A origem dos dados pessoais e, eventualmente, se provêm de fontes acessíveis ao público;
g) A existência de decisões automatizadas, incluindo a definição de perfis referida no artigo 22.o, n.os 1 e 4, e, pelo
menos nesses casos, informações úteis relativas à lógica subjacente, bem como a importância e as consequências
previstas de tal tratamento para o titular dos dados.
3.

O responsável pelo tratamento comunica as informações referidas nos n.os 1 e 2:

a) Num prazo razoável após a obtenção dos dados pessoais, mas o mais tardar no prazo de um mês, tendo em conta as
circunstâncias específicas em que estes forem tratados;
b) Se os dados pessoais se destinarem a ser utilizados para fins de comunicação com o titular dos dados, o mais tardar
no momento da primeira comunicação ao titular dos dados; ou
c) Se estiver prevista a divulgação dos dados pessoais a outro destinatário, o mais tardar aquando da primeira
divulgação desses dados.
4.
Quando o responsável pelo tratamento tiver a intenção de proceder ao tratamento posterior dos dados pessoais
para um fim que não seja aquele para o qual os dados pessoais tenham sido obtidos, antes desse tratamento o
responsável fornece ao titular dos dados informações sobre esse fim e quaisquer outras informações pertinentes referidas
no n.o 2.
5.

Os n.os 1 a 4 não se aplicam quando e na medida em que:

a) O titular dos dados já tenha conhecimento das informações;
b) Se comprove a impossibilidade de disponibilizar a informação, ou que o esforço envolvido seja desproporcionado,
nomeadamente para o tratamento para fins de arquivo de interesse público, para fins de investigação científica ou
histórica ou para fins estatísticos, sob reserva das condições e garantias previstas no artigo 89.o, n.o 1, e na medida
em que a obrigação referida no n.o 1 do presente artigo seja suscetível de tornar impossível ou prejudicar gravemente
a obtenção dos objetivos desse tratamento. Nesses casos, o responsável pelo tratamento toma as medidas adequadas
para defender os direitos, liberdades e interesses legítimos do titular dos dados, inclusive através da divulgação da
informação ao público;
c) A obtenção ou divulgação dos dados esteja expressamente prevista no direito da União ou do Estado-Membro ao
qual o responsável pelo tratamento estiver sujeito, prevendo medidas adequadas para proteger os legítimos interesses
do titular dos dados; ou
d) Os dados pessoais devam permanecer confidenciais em virtude de uma obrigação de sigilo profissional regulamentada
pelo direito da União ou de um Estado-Membro, inclusive uma obrigação legal de confidencialidade.
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Artigo 15.o
Direito de acesso do titular dos dados
1.
O titular dos dados tem o direito de obter do responsável pelo tratamento a confirmação de que os dados pessoais
que lhe digam respeito são ou não objeto de tratamento e, se for esse o caso, o direito de aceder aos seus dados pessoais
e às seguintes informações:
a) As finalidades do tratamento dos dados;
b) As categorias dos dados pessoais em questão;
c) Os destinatários ou categorias de destinatários a quem os dados pessoais foram ou serão divulgados, nomeadamente
os destinatários estabelecidos em países terceiros ou pertencentes a organizações internacionais;
d) Se for possível, o prazo previsto de conservação dos dados pessoais, ou, se não for possível, os critérios usados para
fixar esse prazo;
e) A existência do direito de solicitar ao responsável pelo tratamento a retificação, o apagamento ou a limitação do
tratamento dos dados pessoais no que diz respeito ao titular dos dados, ou do direito de se opor a esse tratamento;
f) O direito de apresentar reclamação a uma autoridade de controlo;
g) Se os dados não tiverem sido recolhidos junto do titular, as informações disponíveis sobre a origem desses dados;
h) A existência de decisões automatizadas, incluindo a definição de perfis, referida no artigo 22.o, n.os 1 e 4, e, pelo
menos nesses casos, informações úteis relativas à lógica subjacente, bem como a importância e as consequências
previstas de tal tratamento para o titular dos dados.
2.
Quando os dados pessoais forem transferidos para um país terceiro ou uma organização internacional, o titular
dos dados tem o direito de ser informado das garantias adequadas, nos termos do artigo 46.o relativo à transferência de
dados.
3.
O responsável pelo tratamento fornece uma cópia dos dados pessoais em fase de tratamento. Para fornecer outras
cópias solicitadas pelo titular dos dados, o responsável pelo tratamento pode exigir o pagamento de uma taxa razoável
tendo em conta os custos administrativos. Se o titular dos dados apresentar o pedido por meios eletrónicos, e salvo
pedido em contrário do titular dos dados, a informação é fornecida num formato eletrónico de uso corrente.
4.

O direito de obter uma cópia a que se refere o n.o 3 não prejudica os direitos e as liberdades de terceiros.
Sec ç ão 3
Re ti f ica çã o e a p aga m e nto
Artigo 16.o
Direito de retificação

O titular tem o direito de obter, sem demora injustificada, do responsável pelo tratamento a retificação dos dados
pessoais inexatos que lhe digam respeito. Tendo em conta as finalidades do tratamento, o titular dos dados tem direito a
que os seus dados pessoais incompletos sejam completados, incluindo por meio de uma declaração adicional.

Artigo 17.o
Direito ao apagamento dos dados («direito a ser esquecido»)
1.
O titular tem o direito de obter do responsável pelo tratamento o apagamento dos seus dados pessoais, sem
demora injustificada, e este tem a obrigação de apagar os dados pessoais, sem demora injustificada, quando se aplique
um dos seguintes motivos:
a) Os dados pessoais deixaram de ser necessários para a finalidade que motivou a sua recolha ou tratamento;
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b) O titular retira o consentimento em que se baseia o tratamento dos dados nos termos do artigo 6.o, n.o 1, alínea a),
ou do artigo 9.o, n.o 2, alínea a) e se não existir outro fundamento jurídico para o referido tratamento;
c) O titular opõe-se ao tratamento nos termos do artigo 21.o, n.o 1, e não existem interesses legítimos prevalecentes que
justifiquem o tratamento, ou o titular opõe-se ao tratamento nos termos do artigo 21.o, n.o 2;
d) Os dados pessoais foram tratados ilicitamente;
e) Os dados pessoais têm de ser apagados para o cumprimento de uma obrigação jurídica decorrente do direito da
União ou de um Estado-Membro a que o responsável pelo tratamento esteja sujeito;
f) Os dados pessoais foram recolhidos no contexto da oferta de serviços da sociedade da informação referida no
artigo 8.o, n.o 1.
2.
Quando o responsável pelo tratamento tiver tornado públicos os dados pessoais e for obrigado a apagá-los nos
termos do n.o 1, toma as medidas que forem razoáveis, incluindo de caráter técnico, tendo em consideração a tecnologia
disponível e os custos da sua aplicação, para informar os responsáveis pelo tratamento efetivo dos dados pessoais de que
o titular dos dados lhes solicitou o apagamento das ligações para esses dados pessoais, bem como das cópias ou
reproduções dos mesmos.
3.

Os n.os 1 e 2 não se aplicam na medida em que o tratamento se revele necessário:

a) Ao exercício da liberdade de expressão e de informação;
b) Ao cumprimento de uma obrigação legal que exija o tratamento prevista pelo direito da União ou de um Estado-Membro a que o responsável esteja sujeito, ao exercício de funções de interesse público ou ao exercício da
autoridade pública de que esteja investido o responsável pelo tratamento;
c) Por motivos de interesse público no domínio da saúde pública, nos termos do artigo 9.o, n.o 2, alíneas h) e i), bem
como do artigo 9.o, n.o 3;
d) Para fins de arquivo de interesse público, para fins de investigação científica ou histórica ou para fins estatísticos, nos
termos do artigo 89.o, n.o 1, na medida em que o direito referido no n.o 1 seja suscetível de tornar impossível ou
prejudicar gravemente a obtenção dos objetivos desse tratamento; ou
e) Para efeitos de declaração, exercício ou defesa de um direito num processo judicial.

Artigo 18.o
Direito à limitação do tratamento
1.
O titular dos dados tem o direito de obter do responsável pelo tratamento a limitação do tratamento, se se aplicar
uma das seguintes situações:
a) Contestar a exatidão dos dados pessoais, durante um período que permita ao responsável pelo tratamento verificar a
sua exatidão;
b) O tratamento for ilícito e o titular dos dados se opuser ao apagamento dos dados pessoais e solicitar, em contra
partida, a limitação da sua utilização;
c) O responsável pelo tratamento já não precisar dos dados pessoais para fins de tratamento, mas esses dados sejam
requeridos pelo titular para efeitos de declaração, exercício ou defesa de um direito num processo judicial;
d) Se tiver oposto ao tratamento nos termos do artigo 21.o, n.o 1, até se verificar que os motivos legítimos do
responsável pelo tratamento prevalecem sobre os do titular dos dados.
2.
Quando o tratamento tiver sido limitado nos termos do n.o 1, os dados pessoais só podem, à exceção da
conservação, ser objeto de tratamento com o consentimento do titular, ou para efeitos de declaração, exercício ou defesa
de um direito num processo judicial, de defesa dos direitos de outra pessoa singular ou coletiva, ou por motivos
ponderosos de interesse público da União ou de um Estado-Membro.
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3.
O titular que tiver obtido a limitação do tratamento nos termos do n.o 1 é informado pelo responsável pelo
tratamento antes de ser anulada a limitação ao referido tratamento.

Artigo 19.o
Obrigação de notificação da retificação ou apagamento dos dados pessoais ou limitação do
tratamento
O responsável pelo tratamento comunica a cada destinatário a quem os dados pessoais tenham sido transmitidos
qualquer retificação ou apagamento dos dados pessoais ou limitação do tratamento a que se tenha procedido em
conformidade com o artigo 16.o, o artigo 17.o, n.o 1, e o artigo 18.o, salvo se tal comunicação se revelar impossível ou
implicar um esforço desproporcionado. Se o titular dos dados o solicitar, o responsável pelo tratamento fornece-lhe
informações sobre os referidos destinatários.

Artigo 20.o
Direito de portabilidade dos dados
1.
O titular dos dados tem o direito de receber os dados pessoais que lhe digam respeito e que tenha fornecido a um
responsável pelo tratamento, num formato estruturado, de uso corrente e de leitura automática, e o direito de transmitir
esses dados a outro responsável pelo tratamento sem que o responsável a quem os dados pessoais foram fornecidos o
possa impedir, se:
a) O tratamento se basear no consentimento dado nos termos do artigo 6.o, n.o 1, alínea a), ou do artigo 9.o, n.o 2,
alínea a), ou num contrato referido no artigo 6.o, n.o 1, alínea b); e
b) O tratamento for realizado por meios automatizados.
2 Ao exercer o seu direito de portabilidade dos dados nos termos do n.o 1, o titular dos dados tem o direito a que os
dados pessoais sejam transmitidos diretamente entre os responsáveis pelo tratamento, sempre que tal seja tecnicamente
possível.
3.
O exercício do direito a que se refere o n.o 1 do presente artigo aplica-se sem prejuízo do artigo 17.o. Esse direito
não se aplica ao tratamento necessário para o exercício de funções de interesse público ou ao exercício da autoridade
pública de que está investido o responsável pelo tratamento.
4.

O direito a que se refere o n.o 1 não prejudica os direitos e as liberdades de terceiros.
Sec çã o 4
Di r eit o d e opo si çã o e d ec isõ e s i ndividu ai s a u to ma t i z a da s
Artigo 21.o
Direito de oposição

1.
O titular dos dados tem o direito de se opor a qualquer momento, por motivos relacionados com a sua situação
particular, ao tratamento dos dados pessoais que lhe digam respeito com base no artigo 6.o, n.o 1, alínea e) ou f), ou no
artigo 6.o, n.o 4, incluindo a definição de perfis com base nessas disposições. O responsável pelo tratamento cessa o
tratamento dos dados pessoais, a não ser que apresente razões imperiosas e legítimas para esse tratamento que
prevaleçam sobre os interesses, direitos e liberdades do titular dos dados, ou para efeitos de declaração, exercício ou
defesa de um direito num processo judicial.
2.
Quando os dados pessoais forem tratados para efeitos de comercialização direta, o titular dos dados tem o direito
de se opor a qualquer momento ao tratamento dos dados pessoais que lhe digam respeito para os efeitos da referida
comercialização, o que abrange a definição de perfis na medida em que esteja relacionada com a comercialização direta.
3.
Caso o titular dos dados se oponha ao tratamento para efeitos de comercialização direta, os dados pessoais deixam
de ser tratados para esse fim.
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4.
O mais tardar no momento da primeira comunicação ao titular dos dados, o direito a que se referem os n.os 1 e 2
é explicitamente levado à atenção do titular dos dados e é apresentado de modo claro e distinto de quaisquer outras
informações.
5.
No contexto da utilização dos serviços da sociedade da informação, e sem prejuízo da Diretiva 2002/58/CE, o
titular dos dados pode exercer o seu direito de oposição por meios automatizados, utilizando especificações técnicas.
6.
Quando os dados pessoais forem tratados para fins de investigação científica ou histórica ou para fins estatísticos,
nos termos do artigo 89.o, n.o 1, o titular dos dados tem o direito de se opor, por motivos relacionados com a sua
situação particular, ao tratamento dos dados pessoais que lhe digam respeito, salvo se o tratamento for necessário para a
prossecução de atribuições de interesse público.

Artigo 22.o
Decisões individuais automatizadas, incluindo definição de perfis
1.
O titular dos dados tem o direito de não ficar sujeito a nenhuma decisão tomada exclusivamente com base no
tratamento automatizado, incluindo a definição de perfis, que produza efeitos na sua esfera jurídica ou que o afete
significativamente de forma similar.
2.

O n.o 1 não se aplica se a decisão:

a) For necessária para a celebração ou a execução de um contrato entre o titular dos dados e um responsável pelo
tratamento;
b) For autorizada pelo direito da União ou do Estado-Membro a que o responsável pelo tratamento estiver sujeito, e na
qual estejam igualmente previstas medidas adequadas para salvaguardar os direitos e liberdades e os legítimos
interesses do titular dos dados; ou
c) For baseada no consentimento explícito do titular dos dados.
3.
Nos casos a que se referem o n.o 2, alíneas a) e c), o responsável pelo tratamento aplica medidas adequadas para
salvaguardar os direitos e liberdades e legítimos interesses do titular dos dados, designadamente o direito de, pelo menos,
obter intervenção humana por parte do responsável, manifestar o seu ponto de vista e contestar a decisão.
4.
As decisões a que se refere o n.o 2 não se baseiam nas categorias especiais de dados pessoais a que se refere o
artigo 9.o, n.o 1, a não ser que o n.o 2, alínea a) ou g), do mesmo artigo sejam aplicáveis e sejam aplicadas medidas
adequadas para salvaguardar os direitos e liberdades e os legítimos interesses do titular.
S ecç ão 5
Li mit aç õ es
Artigo 23.o
Limitações
1.
O direito da União ou dos Estados-Membros a que estejam sujeitos o responsável pelo tratamento ou o seu
subcontratante pode limitar por medida legislativa o alcance das obrigações e dos direitos previstos nos artigos 12.o
a 22.o e no artigo 34.o, bem como no artigo 5.o, na medida em que tais disposições correspondam aos direitos e
obrigações previstos nos artigos 12.o a 22.o, desde que tal limitação respeite a essência dos direitos e liberdades
fundamentais e constitua uma medida necessária e proporcionada numa sociedade democrática para assegurar, designa
damente:
a) A segurança do Estado;
b) A defesa;
c) A segurança pública;
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d) A prevenção, investigação, deteção ou repressão de infrações penais, ou a execução de sanções penais, incluindo a
salvaguarda e a prevenção de ameaças à segurança pública;
e) Outros objetivos importantes do interesse público geral da União ou de um Estado-Membro, nomeadamente um
interesse económico ou financeiro importante da União ou de um Estado-Membro, incluindo nos domínios
monetário, orçamental ou fiscal, da saúde pública e da segurança social;
f) A defesa da independência judiciária e dos processos judiciais;
g) A prevenção, investigação, deteção e repressão de violações da deontologia de profissões regulamentadas;
h) Uma missão de controlo, de inspeção ou de regulamentação associada, ainda que ocasionalmente, ao exercício da
autoridade pública, nos casos referidos nas alíneas a) a e) e g);
i) A defesa do titular dos dados ou dos direitos e liberdades de outrem;
j) A execução de ações cíveis.
2.
Em especial, as medidas legislativas referidas no n.o 1 incluem, quando for relevante, disposições explícitas
relativas, pelo menos:
a) Às finalidades do tratamento ou às diferentes categorias de tratamento;
b) Às categorias de dados pessoais;
c) Ao alcance das limitações impostas;
d) Às garantias para evitar o abuso ou o acesso ou transferência ilícitos;
e) À especificação do responsável pelo tratamento ou às categorias de responsáveis pelo tratamento;
f) Aos prazos de conservação e às garantias aplicáveis, tendo em conta a natureza, o âmbito e os objetivos do
tratamento ou das categorias de tratamento;
g) Aos riscos específicos para os direitos e liberdades dos titulares dos dados; e
h) Ao direito dos titulares dos dados a serem informados da limitação, a menos que tal possa prejudicar o objetivo da
limitação.
CAPÍTULO IV

Responsável pelo tratamento e subcontratante
Se cç ã o 1
Obr ig açõ e s ge ra i s
Artigo 24.o
Responsabilidade do responsável pelo tratamento
1.
Tendo em conta a natureza, o âmbito, o contexto e as finalidades do tratamento dos dados, bem como os riscos
para os direitos e liberdades das pessoas singulares, cuja probabilidade e gravidade podem ser variáveis, o responsável
pelo tratamento aplica as medidas técnicas e organizativas que forem adequadas para assegurar e poder comprovar que
o tratamento é realizado em conformidade com o presente regulamento. Essas medidas são revistas e atualizadas
consoante as necessidades.
2 Caso sejam proporcionadas em relação às atividades de tratamento, as medidas a que se refere o n.o 1 incluem a
aplicação de políticas adequadas em matéria de proteção de dados pelo responsável pelo tratamento.
3.
O cumprimento de códigos de conduta aprovados conforme referido no artigo 40.o ou de procedimentos de
certificação aprovados conforme referido no artigo 42.o pode ser utilizada como elemento para demonstrar o
cumprimento das obrigações do responsável pelo tratamento.
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Artigo 25.o
Proteção de dados desde a conceção e por defeito
1.
Tendo em conta as técnicas mais avançadas, os custos da sua aplicação, e a natureza, o âmbito, o contexto e as
finalidades do tratamento dos dados, bem como os riscos decorrentes do tratamento para os direitos e liberdades das
pessoas singulares, cuja probabilidade e gravidade podem ser variáveis, o responsável pelo tratamento aplica, tanto no
momento de definição dos meios de tratamento como no momento do próprio tratamento, as medidas técnicas e
organizativas adequadas, como a pseudonimização, destinadas a aplicar com eficácia os princípios da proteção de dados,
tais como a minimização, e a incluir as garantias necessárias no tratamento, de uma forma que este cumpra os requisitos
do presente regulamento e proteja os direitos dos titulares dos dados.
2.
O responsável pelo tratamento aplica medidas técnicas e organizativas para assegurar que, por defeito, só sejam
tratados os dados pessoais que forem necessários para cada finalidade específica do tratamento. Essa obrigação aplica-se
à quantidade de dados pessoais recolhidos, à extensão do seu tratamento, ao seu prazo de conservação e à sua acessibi
lidade. Em especial, essas medidas asseguram que, por defeito, os dados pessoais não sejam disponibilizados sem
intervenção humana a um número indeterminado de pessoas singulares.
3.
Pode ser utilizado como elemento para demonstrar o cumprimento das obrigações estabelecidas nos n.os 1 e 2 do
presente artigo, um procedimento de certificação aprovado nos termos do artigo 42.o.

Artigo 26.o
Responsáveis conjuntos pelo tratamento
1.
Quando dois ou mais responsáveis pelo tratamento determinem conjuntamente as finalidades e os meios desse
tratamento, ambos são responsáveis conjuntos pelo tratamento. Estes determinam, por acordo entre si e de modo
transparente as respetivas responsabilidades pelo cumprimento do presente regulamento, nomeadamente no que diz
respeito ao exercício dos direitos do titular dos dados e aos respetivos deveres de fornecer as informações referidas nos
artigos 13.o e 14.o, a menos e na medida em que as suas responsabilidades respetivas sejam determinadas pelo direito da
União ou do Estado-Membro a que se estejam sujeitos. O acordo pode designar um ponto de contacto para os titulares
dos dados.
2.
O acordo a que se refere o n.o 1 reflete devidamente as funções e relações respetivas dos responsáveis conjuntos
pelo tratamento em relação aos titulares dos dados. A essência do acordo é disponibilizada ao titular dos dados.
3.
Independentemente dos termos do acordo a que se refere o n.o 1, o titular dos dados pode exercer os direitos que
lhe confere o presente regulamento em relação e cada um dos responsáveis pelo tratamento.

Artigo 27.o
Representantes dos responsáveis pelo tratamento ou dos subcontratantes não estabelecidos na
União
1.
Se for aplicável o artigo 3.o, n.o 2, o responsável pelo tratamento ou o subcontratante designa por escrito um
representante seu na União.
2.

A obrigação a que se refere o n.o 1 do presente artigo não se aplica:

a) Às operações de tratamento que sejam ocasionais, não abranjam o tratamento, em grande escala, de categorias
especiais de dados a que se refere o artigo 9.o, n.o 1, ou o tratamento de dados pessoais relativos a condenações
penais e infrações referido no artigo 10.o, e não seja suscetível de implicar riscos para os direitos e liberdades das
pessoas singulares, tendo em conta a natureza, o contexto, o âmbito e as finalidades do tratamento; ou
b) Às autoridades ou organismos públicos;

4.5.2016

PT

Jornal Oficial da União Europeia

L 119/49

3.
O representante deve estar estabelecido num dos Estados-Membros onde se encontram os titulares dos dados cujos
dados pessoais são objeto do tratamento no contexto da oferta que lhes é feita de bens ou serviços ou cujo compor
tamento é controlado.
4.
Para efeitos do cumprimento do presente regulamento, o representante é mandatado pelo responsável pelo
tratamento ou pelo subcontratante para ser contactado em complemento ou em substituição do responsável pelo
tratamento ou do subcontratante, em especial por autoridades de controlo e por titulares, relativamente a todas as
questões relacionadas com o tratamento.
5.
A designação de um representante pelo responsável pelo tratamento ou pelo subcontratante não prejudica as ações
judiciais que possam vir a ser intentadas contra o próprio responsável pelo tratamento ou o próprio subcontratante.

Artigo 28.o
Subcontratante
1.
Quando o tratamento dos dados for efetuado por sua conta, o responsável pelo tratamento recorre apenas a
subcontratantes que apresentem garantias suficientes de execução de medidas técnicas e organizativas adequadas de uma
forma que o tratamento satisfaça os requisitos do presente regulamento e assegure a defesa dos direitos do titular dos
dados.
2.
O subcontratante não contrata outro subcontratante sem que o responsável pelo tratamento tenha dado,
previamente e por escrito, autorização específica ou geral. Em caso de autorização geral por escrito, o subcontratante
informa o responsável pelo tratamento de quaisquer alterações pretendidas quanto ao aumento do número ou à
substituição de outros subcontratantes, dando assim ao responsável pelo tratamento a oportunidade de se opor a tais
alterações.
3.
O tratamento em subcontratação é regulado por contrato ou outro ato normativo ao abrigo do direito da União
ou dos Estados-Membros, que vincule o subcontratante ao responsável pelo tratamento, estabeleça o objeto e a duração
do tratamento, a natureza e finalidade do tratamento, o tipo de dados pessoais e as categorias dos titulares dos dados, e
as obrigações e direitos do responsável pelo tratamento. Esse contrato ou outro ato normativo estipulam, designa
damente, que o subcontratante:
a) Trata os dados pessoais apenas mediante instruções documentadas do responsável pelo tratamento, incluindo no que
respeita às transferências de dados para países terceiros ou organizações internacionais, a menos que seja obrigado a
fazê-lo pelo direito da União ou do Estado-Membro a que está sujeito, informando nesse caso o responsável pelo
tratamento desse requisito jurídico antes do tratamento, salvo se a lei proibir tal informação por motivos importantes
de interesse público;
b) Assegura que as pessoas autorizadas a tratar os dados pessoais assumiram um compromisso de confidencialidade ou
estão sujeitas a adequadas obrigações legais de confidencialidade;
c) Adota todas as medidas exigidas nos termos do artigo 32.o;
d) Respeita as condições a que se referem os n.os 2 e 4 para contratar outro subcontratante;
e) Toma em conta a natureza do tratamento, e na medida do possível, presta assistência ao responsável pelo tratamento
através de medidas técnicas e organizativas adequadas, para permitir que este cumpra a sua obrigação de dar resposta
aos pedidos dos titulares dos dados tendo em vista o exercício dos seus direitos previstos no capítulo III;
f) Presta assistência ao responsável pelo tratamento no sentido de assegurar o cumprimento das obrigações previstas
nos artigos 32.o a 36.o, tendo em conta a natureza do tratamento e a informação ao dispor do subcontratante;
g) Consoante a escolha do responsável pelo tratamento, apaga ou devolve-lhe todos os dados pessoais depois de
concluída a prestação de serviços relacionados com o tratamento, apagando as cópias existentes, a menos que a
conservação dos dados seja exigida ao abrigo do direito da União ou dos Estados-Membros; e
h) Disponibiliza ao responsável pelo tratamento todas as informações necessárias para demonstrar o cumprimento das
obrigações previstas no presente artigo e facilita e contribui para as auditorias, inclusive as inspeções, conduzidas
pelo responsável pelo tratamento ou por outro auditor por este mandatado.
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No que diz respeito ao primeiro parágrafo, alínea h), o subcontratante informa imediatamente o responsável pelo
tratamento se, no seu entender, alguma instrução violar o presente regulamento ou outras disposições do direito da
União ou dos Estados-Membros em matéria de proteção de dados.
4.
Se o subcontratante contratar outro subcontratante para a realização de operações específicas de tratamento de
dados por conta do responsável pelo tratamento, são impostas a esse outro subcontratante, por contrato ou outro ato
normativo ao abrigo do direito da União ou dos Estados-Membros, as mesmas obrigações em matéria de proteção de
dados que as estabelecidas no contrato ou outro ato normativo entre o responsável pelo tratamento e o subcontratante,
referidas no n.o 3, em particular a obrigação de apresentar garantias suficientes de execução de medidas técnicas e
organizativas adequadas de uma forma que o tratamento seja conforme com os requisitos do presente regulamento. Se
esse outro subcontratante não cumprir as suas obrigações em matéria de proteção de dados, o subcontratante inicial
continua a ser plenamente responsável, perante o responsável pelo tratamento, pelo cumprimento das obrigações desse
outro subcontratante.
5.
O facto de o subcontratante cumprir um código de conduta aprovado conforme referido no artigo 40.o ou um
procedimento de certificação aprovado conforme referido no artigo 42.o pode ser utilizado como elemento para
demonstrar as garantias suficientes a que se referem os n.os 1 e 4 do presente artigo.
6.
Sem prejuízo de um eventual contrato individual entre o responsável pelo tratamento e o subcontratante, o
contrato ou outro ato normativo referidos nos n.os 3 e 4 do presente artigo podem ser baseados, totalmente ou em
parte, nas cláusulas contratuais-tipo referidas nos n.os 7 e 8 do presente artigo, inclusivamente quando fazem parte de
uma certificação concedida ao responsável pelo tratamento ou ao subcontratante por força dos artigos 42.o e 43.o.
7.
A Comissão pode estabelecer cláusulas contratuais-tipo para as matérias referidas nos n.os 3 e 4 do presente artigo
pelo procedimento de exame a que se refere o artigo 93.o, n.o 2.
8.
A autoridade de controlo pode estabelecer cláusulas contratuais-tipo para as matérias referidas nos n.os 3 e 4 do
presente artigo e de acordo com o procedimento de controlo da coerência referido no artigo 63.o.
9.
O contrato ou outro ato normativo a que se referem os n.os 3 e 4 devem ser feitos por escrito, incluindo em
formato eletrónico.
10. Sem prejuízo do disposto nos artigos 82.o, 83.o e 84.o, o subcontratante que, em violação do presente
regulamento, determinar as finalidades e os meios de tratamento, é considerado responsável pelo tratamento no que
respeita ao tratamento em questão.

Artigo 29.o
Tratamento sob a autoridade do responsável pelo tratamento ou do subcontratante
O subcontratante ou qualquer pessoa que, agindo sob a autoridade do responsável pelo tratamento ou do subcon
tratante, tenha acesso a dados pessoais, não procede ao tratamento desses dados exceto por instrução do responsável
pelo tratamento, salvo se a tal for obrigado por força do direito da União ou dos Estados-Membros.

Artigo 30.o
Registos das atividades de tratamento
1.
Cada responsável pelo tratamento e, sendo caso disso, o seu representante conserva um registo de todas as
atividades de tratamento sob a sua responsabilidade. Desse registo constam todas seguintes informações:
a) O nome e os contactos do responsável pelo tratamento e, sendo caso disso, de qualquer responsável conjunto pelo
tratamento, do representante do responsável pelo tratamento e do encarregado da proteção de dados;
b) As finalidades do tratamento dos dados;
c) A descrição das categorias de titulares de dados e das categorias de dados pessoais;
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d) As categorias de destinatários a quem os dados pessoais foram ou serão divulgados, incluindo os destinatários estabe
lecidos em países terceiros ou organizações internacionais;
e) Se for aplicável, as transferências de dados pessoais para países terceiros ou organizações internacionais, incluindo a
identificação desses países terceiros ou organizações internacionais e, no caso das transferências referidas no
artigo 49.o, n.o 1, segundo parágrafo, a documentação que comprove a existência das garantias adequadas;
f) Se possível, os prazos previstos para o apagamento das diferentes categorias de dados;
g) Se possível, uma descrição geral das medidas técnicas e organizativas no domínio da segurança referidas no
artigo 32.o, n.o 1.
2.
Cada subcontratante e, sendo caso disso, o representante deste, conserva um registo de todas as categorias de
atividades de tratamento realizadas em nome de um responsável pelo tratamento, do qual constará:
a) O nome e contactos do subcontratante ou subcontratantes e de cada responsável pelo tratamento em nome do qual
o subcontratante atua, bem como, sendo caso disso do representante do responsável pelo tratamento ou do subcon
tratante e do encarregado da proteção de dados;
b) As categorias de tratamentos de dados pessoais efetuados em nome de cada responsável pelo tratamento;
c) Se for aplicável, as transferências de dados pessoais para países terceiros ou organizações internacionais, incluindo a
identificação desses países terceiros ou organizações internacionais e, no caso das transferências referidas no
artigo 49.o, n.o 1, segundo parágrafo, a documentação que comprove a existência das garantias adequadas;
d) Se possível, uma descrição geral das medidas técnicas e organizativas no domínio da segurança referidas no
artigo 32.o, n.o 1.
3.

Os registos a que se referem os n.os 1 e 2 são efetuados por escrito, incluindo em formato eletrónico.

4.
O responsável pelo tratamento e, sendo caso disso, o subcontratante, o representante do responsável pelo
tratamento ou do subcontratante, disponibilizam, a pedido, o registo à autoridade de controlo.
5.
As obrigações a que se referem os n.os 1 e 2 não se aplicam às empresas ou organizações com menos de
250 trabalhadores, a menos que o tratamento efetuado seja suscetível de implicar um risco para os direitos e liberdades
do titular dos dados, não seja ocasional ou abranja as categorias especiais de dados a que se refere o artigo 9.o, n.o 1, ou
dados pessoais relativos a condenações penais e infrações referido no artigo 10.o.

Artigo 31.o
Cooperação com a autoridade de controlo
O responsável pelo tratamento e o subcontratante e, sendo caso disso, os seus representantes cooperam com a
autoridade de controlo, a pedido desta, na prossecução das suas atribuições.

S ec çã o 2
Seg u r ança do s d a dos p e sso ai s
Artigo 32.o
Segurança do tratamento
1.
Tendo em conta as técnicas mais avançadas, os custos de aplicação e a natureza, o âmbito, o contexto e as
finalidades do tratamento, bem como os riscos, de probabilidade e gravidade variável, para os direitos e liberdades das
pessoas singulares, o responsável pelo tratamento e o subcontratante aplicam as medidas técnicas e organizativas
adequadas para assegurar um nível de segurança adequado ao risco, incluindo, consoante o que for adequado:
a) A pseudonimização e a cifragem dos dados pessoais;
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b) A capacidade de assegurar a confidencialidade, integridade, disponibilidade e resiliência permanentes dos sistemas e
dos serviços de tratamento;
c) A capacidade de restabelecer a disponibilidade e o acesso aos dados pessoais de forma atempada no caso de um
incidente físico ou técnico;
d) Um processo para testar, apreciar e avaliar regularmente a eficácia das medidas técnicas e organizativas para garantir
a segurança do tratamento.
2.
Ao avaliar o nível de segurança adequado, devem ser tidos em conta, designadamente, os riscos apresentados pelo
tratamento, em particular devido à destruição, perda e alteração acidentais ou ilícitas, e à divulgação ou ao acesso não
autorizados, de dados pessoais transmitidos, conservados ou sujeitos a qualquer outro tipo de tratamento.
3.
O cumprimento de um código de conduta aprovado conforme referido no artigo 40.o ou de um procedimento de
certificação aprovado conforme referido no artigo 42.o pode ser utilizado como elemento para demonstrar o
cumprimento das obrigações estabelecidas no n.o 1 do presente artigo.
4.
O responsável pelo tratamento e o subcontratante tomam medidas para assegurar que qualquer pessoa singular
que, agindo sob a autoridade do responsável pelo tratamento ou do subcontratante, tenha acesso a dados pessoais, só
procede ao seu tratamento mediante instruções do responsável pelo tratamento, exceto se tal lhe for exigido pelo direito
da União ou de um Estado-Membro.

Artigo 33.o
Notificação de uma violação de dados pessoais à autoridade de controlo
1.
Em caso de violação de dados pessoais, o responsável pelo tratamento notifica desse facto a autoridade de controlo
competente nos termos do artigo 55.o, sem demora injustificada e, sempre que possível, até 72 horas após ter tido
conhecimento da mesma, a menos que a violação dos dados pessoais não seja suscetível de resultar num risco para os
direitos e liberdades das pessoas singulares. Se a notificação à autoridade de controlo não for transmitida no prazo
de 72 horas, é acompanhada dos motivos do atraso.
2.
O subcontratante notifica o responsável pelo tratamento sem demora injustificada após ter conhecimento de uma
violação de dados pessoais.
3.

A notificação referida no n.o 1 deve, pelo menos:

a) Descrever a natureza da violação dos dados pessoais incluindo, se possível, as categorias e o número aproximado de
titulares de dados afetados, bem como as categorias e o número aproximado de registos de dados pessoais em causa;
b) Comunicar o nome e os contactos do encarregado da proteção de dados ou de outro ponto de contacto onde
possam ser obtidas mais informações;
c) Descrever as consequências prováveis da violação de dados pessoais;
d) Descrever as medidas adotadas ou propostas pelo responsável pelo tratamento para reparar a violação de dados
pessoais, inclusive, se for caso disso, medidas para atenuar os seus eventuais efeitos negativos;
4.
Caso, e na medida em que não seja possível fornecer todas as informações ao mesmo tempo, estas podem ser
fornecidas por fases, sem demora injustificada.
5.
O responsável pelo tratamento documenta quaisquer violações de dados pessoais, compreendendo os factos
relacionados com as mesmas, os respetivos efeitos e a medida de reparação adotada. Essa documentação deve permitir à
autoridade de controlo verificar o cumprimento do disposto no presente artigo.

Artigo 34.o
Comunicação de uma violação de dados pessoais ao titular dos dados
1.
Quando a violação dos dados pessoais for suscetível de implicar um elevado risco para os direitos e liberdades das
pessoas singulares, o responsável pelo tratamento comunica a violação de dados pessoais ao titular dos dados sem
demora injustificada.
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2.
A comunicação ao titular dos dados a que se refere o n.o 1 do presente artigo descreve em linguagem clara e
simples a natureza da violação dos dados pessoais e fornece, pelo menos, as informações e medidas previstas no
artigo 33.o, n.o 3, alíneas b), c) e d).
3.
A comunicação ao titular dos dados a que se refere o n.o 1 não é exigida se for preenchida uma das seguintes
condições:
a) O responsável pelo tratamento tiver aplicado medidas de proteção adequadas, tanto técnicas como organizativas, e
essas medidas tiverem sido aplicadas aos dados pessoais afetados pela violação de dados pessoais, especialmente
medidas que tornem os dados pessoais incompreensíveis para qualquer pessoa não autorizada a aceder a esses dados,
tais como a cifragem;
b) O responsável pelo tratamento tiver tomado medidas subsequentes que assegurem que o elevado risco para os
direitos e liberdades dos titulares dos dados a que se refere o n.o 1 já não é suscetível de se concretizar; ou
c) Implicar um esforço desproporcionado. Nesse caso, é feita uma comunicação pública ou tomada uma medida
semelhante através da qual os titulares dos dados são informados de forma igualmente eficaz.
4.
Se o responsável pelo tratamento não tiver já comunicado a violação de dados pessoais ao titular dos dados, a
autoridade de controlo, tendo considerado a probabilidade de a violação de dados pessoais resultar num elevado risco,
pode exigir-lhe que proceda a essa notificação ou pode constatar que se encontram preenchidas as condições referidas
no n.o 3.
S ec çã o 3
Av a l ia çã o de im pa cto s o bre a p r o te çã o de d ad os e co nsu l ta p ré via
Artigo 35.o
Avaliação de impacto sobre a proteção de dados
1.
Quando um certo tipo de tratamento, em particular que utilize novas tecnologias e tendo em conta a sua natureza,
âmbito, contexto e finalidades, for suscetível de implicar um elevado risco para os direitos e liberdades das pessoas
singulares, o responsável pelo tratamento procede, antes de iniciar o tratamento, a uma avaliação de impacto das
operações de tratamento previstas sobre a proteção de dados pessoais. Se um conjunto de operações de tratamento que
apresentar riscos elevados semelhantes, pode ser analisado numa única avaliação.
2.
Ao efetuar uma avaliação de impacto sobre a proteção de dados, o responsável pelo tratamento solicita o parecer
do encarregado da proteção de dados, nos casos em que este tenha sido designado.
3.
A realização de uma avaliação de impacto sobre a proteção de dados a que se refere o n.o 1 é obrigatória
nomeadamente em caso de:
a) Avaliação sistemática e completa dos aspetos pessoais relacionados com pessoas singulares, baseada no tratamento
automatizado, incluindo a definição de perfis, sendo com base nela adotadas decisões que produzem efeitos jurídicos
relativamente à pessoa singular ou que a afetem significativamente de forma similar;
b) Operações de tratamento em grande escala de categorias especiais de dados a que se refere o artigo 9.o, n.o 1, ou de
dados pessoais relacionados com condenações penais e infrações a que se refere o artigo 10.o; ou
c) Controlo sistemático de zonas acessíveis ao público em grande escala.
4.
A autoridade de controlo elabora e torna pública uma lista dos tipos de operações de tratamento sujeitos ao
requisito de avaliação de impacto sobre a proteção de dados por força do n.o 1. A autoridade de controlo comunica
essas listas ao Comité referido no artigo 68.o.
5.
A autoridade de controlo pode também elaborar e tornar pública uma lista dos tipos de operações de tratamento
em relação aos quais não é obrigatória uma análise de impacto sobre a proteção de dados. A autoridade de controlo
comunica essas listas ao Comité.
6.
Antes de adotar as listas a que se referem os n.os 4 e 5, a autoridade de controlo competente aplica o procedimento
de controlo da coerência referido no artigo 63.o sempre que essas listas enunciem atividades de tratamento relacionadas
com a oferta de bens ou serviços a titulares de dados ou com o controlo do seu comportamento em diversos Estados-Membros, ou possam afetar substancialmente a livre circulação de dados pessoais na União.
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A avaliação inclui, pelo menos:

a) Uma descrição sistemática das operações de tratamento previstas e a finalidade do tratamento, inclusive, se for caso
disso, os interesses legítimos do responsável pelo tratamento;
b) Uma avaliação da necessidade e proporcionalidade das operações de tratamento em relação aos objetivos;
c) Uma avaliação dos riscos para os direitos e liberdades dos titulares dos direitos a que se refere o n.o 1; e
d) As medidas previstas para fazer face aos riscos, incluindo as garantias, medidas de segurança e procedimentos
destinados a assegurar a proteção dos dados pessoais e a demonstrar a conformidade com o presente regulamento,
tendo em conta os direitos e os legítimos interesses dos titulares dos dados e de outras pessoas em causa.
8.
Ao avaliar o impacto das operações de tratamento efetuadas pelos responsáveis pelo tratamento ou pelos subcon
tratantes, em especial para efeitos de uma avaliação de impacto sobre a proteção de dados, é tido na devida conta o
cumprimento dos códigos de conduta aprovados a que se refere o artigo 40.o por parte desses responsáveis ou subcon
tratantes.
9.
Se for adequado, o responsável pelo tratamento solicita a opinião dos titulares de dados ou dos seus representantes
sobre o tratamento previsto, sem prejuízo da defesa dos interesses comerciais ou públicos ou da segurança das
operações de tratamento.
10. Se o tratamento efetuado por força do artigo 6.o, n.o 1, alínea c) ou e), tiver por fundamento jurídico o direito da
União ou do Estado-Membro a que o responsável pelo tratamento está sujeito, e esse direito regular a operação ou as
operações de tratamento específicas em questão, e se já tiver sido realizada uma avaliação de impacto sobre a proteção
de dados no âmbito de uma avaliação de impacto geral no contexto da adoção desse fundamento jurídico, não são
aplicáveis os n.os 1 a 7, salvo se os Estados-Membros considerarem necessário proceder a essa avaliação antes das
atividades de tratamento.
11. Se necessário, o responsável pelo tratamento procede a um controlo para avaliar se o tratamento é realizado em
conformidade com a avaliação de impacto sobre a proteção de dados, pelo menos quando haja uma alteração dos riscos
que as operações de tratamento representam.

Artigo 36.o
Consulta prévia
1.
O responsável pelo tratamento consulta a autoridade de controlo antes de proceder ao tratamento quando a
avaliação de impacto sobre a proteção de dados nos termos do artigo 35.o indicar que o tratamento resultaria num
elevado risco na ausência das medidas tomadas pelo responsável pelo tratamento para atenuar o risco.
2.
Sempre que considerar que o tratamento previsto referido no n.o 1 violaria o disposto no presente regulamento,
nomeadamente se o responsável pelo tratamento não tiver identificado ou atenuado suficientemente os riscos, a
autoridade de controlo, no prazo máximo de oito semanas a contar da receção do pedido de consulta, dá orientações,
por escrito, ao responsável pelo tratamento e, se o houver, ao subcontratante e pode recorrer a todos os seus poderes
referidos no artigo 58.o. Esse prazo pode ser prorrogado até seis semanas, tendo em conta a complexidade do
tratamento previsto. A autoridade de controlo informa da prorrogação o responsável pelo tratamento ou, se o houver, o
subcontratante no prazo de um mês a contar da data de receção do pedido de consulta, juntamente com os motivos do
atraso. Esses prazos podem ser suspensos até que a autoridade de controlo tenha obtido as informações que tenha
solicitado para efeitos da consulta.
3.
Quando consultar a autoridade de controlo nos termos do n.o 1, o responsável pelo tratamento comunica-lhe os
seguintes elementos:
a) Se for aplicável, a repartição de responsabilidades entre o responsável pelo tratamento, os responsáveis conjuntos
pelo tratamento e os subcontratantes envolvidos no tratamento, nomeadamente no caso de um tratamento dentro de
um grupo empresarial;
b) As finalidades e os meios do tratamento previsto;
c) As medidas e garantias previstas para defesa dos direitos e liberdades dos titulares dos dados nos termos do presente
regulamento;
d) Se for aplicável, os contactos do encarregado da proteção de dados;
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e) A avaliação de impacto sobre a proteção de dados prevista no artigo 35.o; e
f) Quaisquer outras informações solicitadas pela autoridade de controlo.
4.
Os Estados-Membros consultam a autoridade de controlo durante a preparação de uma proposta de medida
legislativa a adotar por um parlamento nacional ou de uma medida regulamentar baseada nessa medida legislativa, que
esteja relacionada com o tratamento de dados.
5.
Não obstante o n.o 1, o direito dos Estados-Membros pode exigir que os responsáveis pelo tratamento consultem a
autoridade de controlo e dela obtenham uma autorização prévia em relação ao tratamento por um responsável no
exercício de uma missão de interesse público, incluindo o tratamento por motivos de proteção social e de saúde pública.
Se cç ão 4
E n ca r r eg a do da p ro te çã o de d a do s
Artigo 37.o
Designação do encarregado da proteção de dados
1.

O responsável pelo tratamento e o subcontratante designam um encarregado da proteção de dados sempre que:

a) O tratamento for efetuado por uma autoridade ou um organismo público, excetuando os tribunais no exercício da
sua função jurisdicional;
b) As atividades principais do responsável pelo tratamento ou do subcontratante consistam em operações de tratamento
que, devido à sua natureza, âmbito e/ou finalidade, exijam um controlo regular e sistemático dos titulares dos dados
em grande escala; ou
c) As atividades principais do responsável pelo tratamento ou do subcontratante consistam em operações de tratamento
em grande escala de categorias especiais de dados nos termos do artigo 9.o e de dados pessoais relacionados com
condenações penais e infrações a que se refere o artigo 10.o.
2.
Um grupo empresarial pode também designar um único encarregado da proteção de dados desde que haja um
encarregado da proteção de dados que seja facilmente acessível a partir de cada estabelecimento.
3.
Quando o responsável pelo tratamento ou o subcontratante for uma autoridade ou um organismo público, pode
ser designado um único encarregado da proteção de dados para várias dessas autoridades ou organismos, tendo em
conta a respetiva estrutura organizacional e dimensão.
4.
Em casos diferentes dos visados no n.o 1, o responsável pelo tratamento ou o subcontratante ou as associações e
outros organismos que representem categorias de responsáveis pelo tratamento ou de subcontratantes podem, ou, se tal
lhes for exigido pelo direito da União ou dos Estados-Membros, designar um encarregado da proteção de dados. O
encarregado da proteção de dados pode agir em nome das associações e de outros organismos que representem os
responsáveis pelo tratamento ou os subcontratantes.
5.
O encarregado da proteção de dados é designado com base nas suas qualidades profissionais e, em especial, nos
seus conhecimentos especializados no domínio do direito e das práticas de proteção de dados, bem como na sua
capacidade para desempenhar as funções referidas no artigo 39.o.
6.
O encarregado da proteção de dados pode ser um elemento do pessoal da entidade responsável pelo tratamento ou
do subcontratante, ou exercer as suas funções com base num contrato de prestação de serviços.
7.
O responsável pelo tratamento ou o subcontratante publica os contactos do encarregado da proteção de dados e
comunica-os à autoridade de controlo.

Artigo 38.o
Posição do encarregado da proteção de dados
1.
O responsável pelo tratamento e o subcontratante asseguram que o encarregado da proteção de dados seja
envolvido, de forma adequada e em tempo útil, a todas as questões relacionadas com a proteção de dados pessoais.
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2.
O responsável pelo tratamento e o subcontratante apoia o encarregado da proteção de dados no exercício das
funções a que se refere o artigo 39.o, fornecendo-lhe os recursos necessários ao desempenho dessas funções e à
manutenção dos seus conhecimentos, bem como dando-lhe acesso aos dados pessoais e às operações de tratamento.
3.
O responsável pelo tratamento e o subcontratante asseguram que da proteção de dados não recebe instruções
relativamente ao exercício das suas funções. O encarregado não pode ser destituído nem penalizado pelo responsável
pelo tratamento ou pelo subcontratante pelo facto de exercer as suas funções. O encarregado da proteção de dados
informa diretamente a direção ao mais alto nível do responsável pelo tratamento ou do subcontratante.
4.
Os titulares dos dados podem contactar o encarregado da proteção de dados sobre todas questões relacionadas
com o tratamento dos seus dados pessoais e com o exercício dos direitos que lhe são conferidos pelo presente
regulamento.
5.
O encarregado da proteção de dados está vinculado à obrigação de sigilo ou de confidencialidade no exercício das
suas funções, em conformidade com o direito da União ou dos Estados-Membros.
6.
O encarregado da proteção de dados pode exercer outras funções e atribuições. O responsável pelo tratamento ou
o subcontratante assegura que essas funções e atribuições não resultam num conflito de interesses.

Artigo 39.o
Funções do encarregado da proteção de dados
1.

O encarregado da proteção de dados tem, pelo menos, as seguintes funções:

a) Informa e aconselha o responsável pelo tratamento ou o subcontratante, bem como os trabalhadores que tratem os
dados, a respeito das suas obrigações nos termos do presente regulamento e de outras disposições de proteção de
dados da União ou dos Estados-Membros;
b) Controla a conformidade com o presente regulamento, com outras disposições de proteção de dados da União ou
dos Estados-Membros e com as políticas do responsável pelo tratamento ou do subcontratante relativas à proteção de
dados pessoais, incluindo a repartição de responsabilidades, a sensibilização e formação do pessoal implicado nas
operações de tratamento de dados, e as auditorias correspondentes;
c) Presta aconselhamento, quando tal lhe for solicitado, no que respeita à avaliação de impacto sobre a proteção de
dados e controla a sua realização nos termos do artigo 35.o;
d) Coopera com a autoridade de controlo;
e) Ponto de contacto para a autoridade de controlo sobre questões relacionadas com o tratamento, incluindo a consulta
prévia a que se refere o artigo 36.o, e consulta, sendo caso disso, esta autoridade sobre qualquer outro assunto.
2.
No desempenho das suas funções, o encarregado da proteção de dados tem em devida consideração os riscos
associados às operações de tratamento, tendo em conta a natureza, o âmbito, o contexto e as finalidades do tratamento.
S ec çã o 5
C ó di go s de cond ut a e ce r t if icaçã o
Artigo 40.o
Códigos de conduta
1.
Os Estados-Membros, as autoridades de controlo, o Comité e a Comissão promovem a elaboração de códigos de
conduta destinados a contribuir para a correta aplicação do presente regulamento, tendo em conta as características dos
diferentes setores de tratamento e as necessidades específicas das micro, pequenas e médias empresas.
2.
As associações e outros organismos representantes de categorias de responsáveis pelo tratamento ou de subcontra
tantes podem elaborar códigos de conduta, alterar ou aditar a esses códigos, a fim de especificar a aplicação do presente
regulamento, como por exemplo:
a) O tratamento equitativo e transparente;
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b) Os legítimos interesses dos responsáveis pelo tratamento em contextos específicos;
c) A recolha de dados pessoais;
d) A pseudonimização dos dados pessoais;
e) A informação prestada ao público e aos titulares dos dados;
f) O exercício dos direitos dos titulares dos dados;
g) As informações prestadas às crianças e a sua proteção, e o modo pelo qual o consentimento do titular das responsa
bilidades parentais da criança deve ser obtido;
h) As medidas e procedimentos a que se referem os artigos 24.o e 25.o e as medidas destinadas a garantir a segurança
do tratamento referidas no artigo 30.o;
i) A notificação de violações de dados pessoais às autoridades de controlo e a comunicação dessas violações de dados
pessoais aos titulares dos dados;
j) A transferência de dados pessoais para países terceiros ou organizações internacionais; ou
k) As ações extrajudiciais e outros procedimentos de resolução de litígios entre os responsáveis pelo tratamento e os
titulares dos dados em relação ao tratamento, sem prejuízo dos direitos dos titulares dos dados nos termos dos
artigos 77.o e 79.o.
3.
Além dos responsáveis pelo tratamento ou dos subcontratantes sujeitos ao presente regulamento, também os
responsáveis pelo tratamento ou subcontratantes que não estão sujeitos ao presente regulamento por força do artigo 3.o
podem cumprir códigos de conduta aprovados em conformidade com o n.o 5 do presente artigo e de aplicabilidade
geral por força do n.o 9 do presente artigo, de modo a fornecer garantias apropriadas no quadro das transferências dos
dados pessoais para países terceiros ou organizações internacionais nos termos referidos no artigo 46.o, n.o 2, alínea e).
Os responsáveis pelo tratamento ou os subcontratantes assumem compromissos vinculativos e com força executiva, por
meio de instrumentos contratuais ou de outros instrumentos juridicamente vinculativos, no sentido de aplicar as
garantias apropriadas, inclusivamente em relação aos direitos dos titulares dos dados.
4.
Os códigos de conduta referidos no n.o 2 do presente artigo devem prever procedimentos que permitam ao
organismo referido no artigo 41.o, n.o 1, efetuar a supervisão obrigatória do cumprimento das suas disposições por
parte dos responsáveis pelo tratamento ou subcontratantes que se comprometam a aplicá-lo, sem prejuízo das funções e
competências das autoridades de controlo competentes por força do artigo 55.o ou 56.o.
5.
As associações e outros organismos a que se refere o n.o 2 do presente artigo que tencionem elaborar um código
de conduta, ou alterar ou aditar a um código existente, apresentam o projeto de código, a alteração ou o aditamento à
autoridade de controlo que é competente por força do artigo 55.o. A autoridade de controlo emite um parecer sobre a
conformidade do projeto de código de conduta ou da alteração ou do aditamento com o presente regulamento e aprova
este projeto, esta alteração ou este aditamento se determinar que são previstas garantias apropriadas suficientes.
6.
Se o código de conduta, ou a alteração ou o aditamento for aprovado nos termos do n.o 5, e se o código de
conduta em causa não estiver relacionado com atividades de tratamento realizadas em vários Estados-Membros, a
autoridade de controlo regista e publica o código.
7.
Se o projeto do código de conduta estiver relacionado com atividades de tratamento realizadas em vários Estados-Membros, a autoridade de controlo competente nos termos do artigo 55.o, antes da aprovação, apresenta o projeto do
código, a alteração ou o aditamento, pelo procedimento referido no artigo 63.o, ao Comité, que emite um parecer sobre
a conformidade do projeto de código de conduta, ou da alteração ou do aditamento, com o presente regulamento, ou,
na situação referida no n.o 3 do presente artigo, sobre a previsão de garantias adequadas.
8.
Se o parecer a que se refere o n.o 7 confirmar que o projeto do código de conduta, ou a alteração ou o
aditamento, está conforme com o presente regulamento ou, na situação referida no n.o 3, prevê garantias adequadas, o
Comité apresenta o seu parecer à Comissão.
9.
A Comissão pode, através de atos de execução, decidir que os códigos de conduta aprovados, bem como as
alterações ou os aditamentos, que lhe sejam apresentados nos termos do n.o 8 do presente artigo, são de aplicabilidade
geral na União. Os referidos atos de execução são adotados pelo procedimento de exame a que se refere o artigo 93.o,
n.o 2.
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10. A Comissão assegura a publicidade adequada dos códigos aprovados que declarou, mediante decisão, serem de
aplicabilidade geral em conformidade com o n.o 9.
11. O Comité recolhe todos os códigos de conduta aprovados, respetivas alterações e respetivos aditamentos num
registo e disponibiliza-os ao público pelos meios adequados.

Artigo 41.o
Supervisão dos códigos de conduta aprovados
1.
Sem prejuízo das funções e competências da autoridade de controlo competente ao abrigo dos artigos 57.o e 58.o,
a supervisão de conformidade com um código de conduta nos termos do artigo 40.o pode ser efetuada por um
organismo que tenha um nível adequado de competência relativamente ao objeto do código e esteja acreditado para o
efeito pela autoridade de controlo competente.
2.
O organismo a que se refere o n.o 1 pode ser acreditado para supervisão de conformidade com um código de
conduta, se:
a) Tiver demonstrado que goza de independência e dispõe dos conhecimentos necessários em relação ao objeto do
código, de forma satisfatória para a autoridade de controlo competente;
b) Tiver estabelecido procedimentos que lhe permitam avaliar a elegibilidade dos responsáveis pelo tratamento e dos
subcontratantes em questão para aplicar o código, verificar se estes respeitam as disposições do mesmo e rever
periodicamente o seu funcionamento;
c) Tiver estabelecido procedimentos e estruturas para tratar reclamações relativas a violações do código ou à forma
como o código tenha sido ou esteja a ser aplicado pelo responsável pelo tratamento ou subcontratante, e para tornar
estes procedimentos e estruturas transparentes para os titulares dos dados e o público; e
d) Demonstrar, de forma satisfatória para a autoridade de controlo competente, que as suas funções e atribuições não
implicam um conflito de interesses.
3.
A autoridade de controlo competente apresenta os projetos de critérios para a acreditação do organismo referido
no n.o 1 do presente artigo ao Comité, de acordo com o procedimento de controlo da coerência referido no artigo 63.o.
4.
Sem prejuízo das funções e competências da autoridade de controlo competente e do disposto no capítulo VIII, o
organismo a que se refere o n.o 1 do presente artigo toma, sob reserva das garantias adequadas, as medidas que forem
adequadas em caso de violações do código por um responsável pelo tratamento ou por um subcontratante, incluindo a
suspensão ou exclusão desse responsável ou subcontratante do código. O referido organismo informa a autoridade de
controlo competente dessas medidas e dos motivos que levaram à sua tomada.
5.
A autoridade de controlo competente revoga a acreditação do organismo a que se refere o n.o 1 se as condições
para a acreditação não estiverem ou tiverem deixado de estar reunidas, ou se as medidas tomadas pelo organismo
violarem o presente regulamento.
6.

O presente artigo não se aplica ao tratamento realizado por autoridades e organismos públicos.

Artigo 42.o
Certificação
1.
Os Estados-Membros, as autoridades de controlo, o Comité e a Comissão promovem, em especial ao nível da
União, a criação de procedimentos de certificação em matéria de proteção de dados, bem como selos e marcas de
proteção de dados, para efeitos de comprovação da conformidade das operações de tratamento de responsáveis pelo
tratamento e subcontratantes com o presente regulamento. Serão tidas em conta as necessidades específicas das micro,
pequenas e médias empresas.
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2.
Além do cumprimento pelos responsáveis pelo tratamento ou pelos subcontratantes sujeitos ao presente
regulamento, os procedimentos de certificação em matéria de proteção de dados, bem como selos ou marcas aprovados
de acordo com o n.o 5 do presente artigo também podem ser estabelecidos para efeitos de comprovação da existência de
garantias adequadas fornecidas por responsáveis pelo tratamento ou por subcontratantes que não estão sujeitos ao
presente regulamento por força do artigo 3.o no quadro das transferências de dados pessoais para países terceiros ou
organizações internacionais nos termos referidos no artigo 46.o, n.o 2, alínea f). Os responsáveis pelo tratamento ou os
subcontratantes assumem compromissos vinculativos e com força executiva, por meio de instrumentos contratuais ou
de outros instrumentos juridicamente vinculativos, no sentido de aplicar as garantias adequadas, inclusivamente em
relação aos direitos dos titulares dos dados.
3.

A certificação é voluntária e está disponível através de um processo transparente.

4.
A certificação prevista no presente artigo não diminui a responsabilidade dos responsáveis pelo tratamento e
subcontratantes pelo cumprimento do presente regulamento nem prejudica as funções e competências das autoridades
de controlo competentes por força do artigo 55.o ou 56.o.
5.
A certificação prevista no presente artigo é emitida pelos organismos de certificação referidos no artigo 43.o ou
pela autoridade de controlo competente, com base nos critérios por esta aprovados por força do artigo 58.o, n.o 3, ou
pelo Comité por força do artigo 63.o. Caso os critérios sejam aprovados pelo Comité, podem ter como resultado uma
certificação comum, o Selo Europeu de Proteção de Dados.
6.
Os responsáveis pelo tratamento ou subcontratantes que submetem o seu tratamento ao procedimento de
certificação fornecem ao organismo de certificação a que se refere o artigo 43.o, ou, consoante o caso, à autoridade de
controlo competente, todo o acesso às suas atividades de tratamento e toda a informação de que haja necessidade para
efetuar o procedimento de certificação.
7.
A certificação é emitida aos responsáveis pelo tratamento e subcontratantes por um período máximo de três anos
e pode ser renovada nas mesmas condições, desde que os requisitos aplicáveis continuem a estar reunidos. A certificação
é retirada, consoante o caso, pelos organismos de certificação referidos no artigo 43.o ou pela autoridade de controlo
competente, se os requisitos para a certificação não estiverem ou tiverem deixados de estar reunidos.
8.
O Comité recolhe todos os procedimentos de certificação e todos os selos e marcas de proteção de dados
aprovados num registo e disponibiliza-os ao público por todos os meios adequados.

Artigo 43.o
Organismos de certificação
1.
Sem prejuízo das atribuições e poderes da autoridade de controlo competente nos termos dos artigos 57.o e 58.o,
um organismo de certificação que tenha um nível adequado de competência em matéria de proteção de dados emite e
renova a certificação, após informar a autoridade de controlo para que esta possa exercer as suas competências nos
termos do artigo 58.o, n.o 2, alínea h), sempre que necessário. Os Estados-Membros asseguram que estes organismos de
certificação são acreditados:
a) Pela autoridade de controlo que é competente nos termos do artigo 55.o ou 56.o;
b) Pelo organismo nacional de acreditação, designado nos termos do Regulamento (CE) n.o 765/2008 do Parlamento
Europeu e do Conselho (1), em conformidade com a norma EN-ISO/IEC 17065/2012 e com os requisitos adicionais
estabelecidos pela autoridade de controlo que é competente nos termos do artigo 55.o ou 56.o.
2.

Os organismos de certificação referidos no n.o 1 são acreditados em conformidade com o mesmo, apenas se:

a) Tiverem demonstrado que gozam de independência e dispõem dos conhecimentos necessários em relação ao objeto
da certificação, de forma satisfatória para a autoridade de controlo competente;
(1) Regulamento (CE) n.o 765/2008 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 9 de julho de 2008, que estabelece os requisitos de
acreditação e fiscalização do mercado relativos à comercialização de produtos, e que revoga o Regulamento (CEE) n.o 339/93 (JO L 218
de 13.8.2008, p. 30).
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b) Se tiverem comprometido a respeitar os critérios referidos no artigo 42.o, n.o 5, e aprovados pela autoridade de
controlo que é competente por força do artigo 55.o ou 56.o ou pelo Comité por força do artigo 63.o;
c) Tiverem estabelecido procedimentos para a emissão, revisão periódica e retirada de procedimentos de certificação,
selos e marcas de proteção de dados;
d) Tiverem estabelecido procedimentos e estruturas para tratar reclamações relativas a violações da certificação ou à
forma como a certificação tenha sido ou esteja a ser implementada pelo responsável pelo tratamento ou subcon
tratante, e para tornar estes procedimentos e estruturas transparentes para os titulares dos dados e o público; e
e) Demonstrarem, de forma satisfatória para a autoridade de controlo competente, que as suas funções e atribuições
não implicam um conflito de interesses.
3.
A acreditação dos organismos de certificação referida nos n.os 1 e 2 do presente artigo, é efetuada com base nos
critérios aprovados pela autoridade de controlo que é competente por força do artigo 55.o ou 56.o ou pelo Comité por
força do artigo 63.o. No caso de acreditações nos termos do n.o 1, alínea b), do presente artigo, esses requisitos
complementam os requisitos previstos no Regulamento (CE) n.o 765/2008 e as regras técnicas que descrevem os
métodos e procedimentos dos organismos de certificação.
4.
Os organismos de certificação a que se refere o n.o 1 são responsáveis pela correta avaliação necessária à
certificação, ou pela revogação dessa certificação, sem prejuízo da responsabilidade que cabe ao responsável pelo
tratamento ou ao subcontratante pelo cumprimento do presente regulamento. A acreditação é emitida por um período
máximo de cinco anos e pode ser renovada nas mesmas condições, desde que o organismo de certificação reúna os
requisitos estabelecidos no presente artigo.
5.
Os organismos de certificação a que se refere o n.o 1 fornecem às autoridades de controlo competentes os motivos
que levaram à concessão ou revogação da certificação solicitada.
6.
Os requisitos referidos no n.o 3 do presente artigo, e os critérios referidos no artigo 42.o, n.o 5, são publicados pela
autoridade de controlo sob uma forma facilmente acessível. As autoridades de controlo também comunicam estes
requisitos e estas informações ao Comité. O Comité recolhe todos os procedimentos de certificação e selos de proteção
de dados aprovados num registo e disponibiliza-os ao público por todos os meios adequados.
7.
Sem prejuízo do capítulo VIII, a autoridade de controlo competente ou o organismo nacional de acreditação
revoga uma acreditação do organismo de certificação nos termos do n.o 1 do presente artigo, se as condições para a
acreditação não estiverem ou tiverem deixado de estar reunidas, ou se as medidas tomadas pelo organismo de
certificação violarem o presente regulamento.
8.
A Comissão fica habilitada a adotar atos delegados nos termos do artigo 92.o, a fim de especificar os requisitos a
ter em conta relativamente aos procedimentos de certificação em matéria de proteção de dados referidos no artigo 42.o,
n.o 1.
9.
A Comissão pode adotar atos de execução estabelecendo normas técnicas para os procedimentos de certificação e
os selos e marcas em matéria de proteção de dados, e regras para promover e reconhecer esses procedimentos de
certificação, selos e marcas. Os referidos atos de execução são adotados pelo procedimento de exame a que se refere o
artigo 93.o, n.o 2.

CAPÍTULO V

Transferências de dados pessoais para países terceiros ou organizações internacionais
Artigo 44.o
Princípio geral das transferências
Qualquer transferência de dados pessoais que sejam ou venham a ser objeto de tratamento após transferência para um
país terceiro ou uma organização internacional só é realizada se, sem prejuízo das outras disposições do presente
regulamento, as condições estabelecidas no presente capítulo forem respeitadas pelo responsável pelo tratamento e pelo
subcontratante, inclusivamente no que diz respeito às transferências ulteriores de dados pessoais do país terceiro ou da
organização internacional para outro país terceiro ou outra organização internacional. Todas as disposições do presente
capítulo são aplicadas de forma a assegurar que não é comprometido o nível de proteção das pessoas singulares
garantido pelo presente regulamento.
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Artigo 45.o
Transferências com base numa decisão de adequação
1.
Pode ser realizada uma transferência de dados pessoais para um país terceiro ou uma organização internacional se
a Comissão tiver decidido que o país terceiro, um território ou um ou mais setores específicos desse país terceiro, ou a
organização internacional em causa, assegura um nível de proteção adequado. Esta transferência não exige autorização
específica.
2.

Ao avaliar a adequação do nível de proteção, a Comissão tem nomeadamente em conta os seguintes elementos:

a) O primado do Estado de direito, o respeito pelos direitos humanos e liberdades fundamentais, a legislação pertinente
em vigor, tanto a geral como a setorial, nomeadamente em matéria de segurança pública, defesa, segurança nacional
e direito penal, e respeitante ao acesso das autoridades públicas a dados pessoais, bem como a aplicação dessa
legislação e das regras de proteção de dados, das regras profissionais e das medidas de segurança, incluindo as regras
para a transferência ulterior de dados pessoais para outro país terceiro ou organização internacional, que são
cumpridas nesse país ou por essa organização internacional, e a jurisprudência, bem como os direitos dos titulares
dos dados efetivos e oponíveis, e vias de recurso administrativo e judicial para os titulares de dados cujos dados
pessoais sejam objeto de transferência;
b) A existência e o efetivo funcionamento de uma ou mais autoridades de controlo independentes no país terceiro ou às
quais esteja sujeita uma organização internacional, responsáveis por assegurar e impor o cumprimento das regras de
proteção de dados, e dotadas de poderes coercitivos adequados para assistir e aconselhar os titulares dos dados no
exercício dos seus direitos, e cooperar com as autoridades de controlo dos Estados-Membros; e
c) Os compromissos internacionais assumidos pelo país terceiro ou pela organização internacional em causa, ou outras
obrigações decorrentes de convenções ou instrumentos juridicamente vinculativos, bem como da sua participação em
sistemas multilaterais ou regionais, em especial em relação à proteção de dados pessoais.
3.
Após avaliar a adequação do nível de proteção, a Comissão pode decidir, através de um ato de execução, que um
país terceiro, um território ou um ou mais setores específicos de um país terceiro, ou uma organização internacional,
garante um nível de proteção adequado na aceção do n.o 2 do presente artigo. O ato de execução prevê um
procedimento de avaliação periódica, no mínimo de quatro em quatro anos, que deverá ter em conta todos os desenvol
vimentos pertinentes no país terceiro ou na organização internacional. O ato de execução especifica o âmbito de
aplicação territorial e setorial e, se for caso disso, identifica a autoridade ou autoridades de controlo a que se refere o
n.o 2, alínea b), do presente artigo. O referido ato de execução é adotado pelo procedimento de exame a que se refere o
artigo 93.o, n.o 2.
4.
A Comissão controla, de forma continuada, os desenvolvimentos nos países terceiros e nas organizações interna
cionais que possam afetar o funcionamento das decisões adotadas nos termos do n.o 3 do presente artigo e das decisões
adotadas com base no artigo 25.o, n.o 6, da Diretiva 95/46/CE.
5.
A Comissão, sempre que a informação disponível revelar, nomeadamente na sequência da revisão a que se refere o
n.o 3 do presente artigo, que um país terceiro, um território ou um ou mais setores específicos de um país terceiro, ou
uma organização internacional, deixou de assegurar um nível de proteção adequado na aceção do n.o 2 do presente
artigo, na medida do necessário, revoga, altera ou suspende a decisão referida no n.o 3 do presente artigo, através de
atos de execução, sem efeitos retroativos. Os referidos atos de execução são adotados pelo procedimento de exame a que
se refere o artigo 93.o, n.o 2.
Por imperativos de urgência devidamente justificados, a Comissão adota atos de execução imediatamente aplicáveis pelo
procedimento a que se refere o artigo 93.o, n.o 3.
6.
A Comissão inicia consultas com o país terceiro ou a organização internacional com vista a corrigir a situação que
tiver dado origem à decisão tomada nos termos do n.o 5.
7.
As decisões tomadas ao abrigo do n.o 5 do presente artigo não prejudicam as transferências de dados pessoais para
o país terceiro, um território ou um ou mais setores específicos desse país terceiro, ou para a organização internacional
em causa, nos termos dos artigos 46.o a 49.o.
8.
A Comissão publica no Jornal Oficial da União Europeia e no seu sítio web uma lista dos países terceiros, territórios e
setores específicos de um país terceiro e de organizações internacionais relativamente aos quais tenha declarado,
mediante decisão, se asseguram ou não um nível de proteção adequado.
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9.
As decisões adotadas pela Comissão com base no artigo 25.o, n.o 6, da Diretiva 95/46/CE permanecem em vigor
até que sejam alteradas, substituídas ou revogadas por uma decisão da Comissão adotada em conformidade com o n.o 3
ou o n.o 5 do presente artigo.

Artigo 46.o
Transferências sujeitas a garantias adequadas
1.
Não tendo sido tomada qualquer decisão nos termos do artigo 45.o, n.o 3, os responsáveis pelo tratamento ou
subcontratantes só podem transferir dados pessoais para um país terceiro ou uma organização internacional se tiverem
apresentado garantias adequadas, e na condição de os titulares dos dados gozarem de direitos oponíveis e de medidas
jurídicas corretivas eficazes.
2.
Podem ser previstas as garantias adequadas referidas no n.o 1, sem requerer nenhuma autorização específica de
uma autoridade de controlo, por meio de:
a) Um instrumento juridicamente vinculativo e com força executiva entre autoridades ou organismos públicos;
b) Regras vinculativas aplicáveis às empresas em conformidade com o artigo 47.o;
c) Cláusulas-tipo de proteção de dados adotadas pela Comissão pelo procedimento de exame referido no artigo 93.o,
n.o 2;
d) Cláusulas-tipo de proteção de dados adotadas por uma autoridade de controlo e aprovadas pela Comissão pelo
procedimento de exame referido no artigo 93.o, n.o 2;
e) Um código de conduta, aprovado nos termos do artigo 40.o, acompanhado de compromissos vinculativos e com
força executiva assumidos pelos responsáveis pelo tratamento ou pelos subcontratantes no país terceiro no sentido de
aplicarem as garantias adequadas, nomeadamente no que respeita aos direitos dos titulares dos dados; ou
f) Um procedimento de certificação, aprovado nos termos do artigo 42.o, acompanhado de compromissos vinculativos
e com força executiva assumidos pelos responsáveis pelo tratamento ou pelos subcontratantes no país terceiro no
sentido de aplicarem as garantias adequadas, nomeadamente no que respeita aos direitos dos titulares dos dados.
3.
Sob reserva de autorização da autoridade de controlo competente, podem também ser previstas as garantias
adequadas referidas no n.o 1, nomeadamente por meio de:
a) Cláusulas contratuais entre os responsáveis pelo tratamento ou subcontratantes e os responsáveis pelo tratamento,
subcontratantes ou destinatários dos dados pessoais no país terceiro ou organização internacional; ou
b) Disposições a inserir nos acordos administrativos entre as autoridades ou organismos públicos que contemplem os
direitos efetivos e oponíveis dos titulares dos dados.
4.
A autoridade de controlo aplica o procedimento de controlo da coerência a que se refere o artigo 63.o nos casos
enunciados no n.o 3 do presente artigo.
5.
As autorizações concedidas por um Estado-Membro ou uma autoridade de controlo com base no artigo 26.o,
n.o 2, da Diretiva 95/46/CE continuam válidas até que a mesma autoridade de controlo as altere, substitua ou revogue,
caso seja necessário. As decisões adotadas pela Comissão com base no artigo 26.o, n.o 4, da Diretiva 95/46/CE
permanecem em vigor até que sejam alteradas, substituídas ou revogadas, caso seja necessário, por uma decisão da
Comissão adotada em conformidade com o n.o 2 do presente artigo.

Artigo 47.o
Regras vinculativas aplicáveis às empresas
1.
Pelo procedimento de controlo da coerência previsto no artigo 63.o, a autoridade de controlo competente aprova
regras vinculativas aplicáveis às empresas, que devem:
a) Ser juridicamente vinculativas e aplicáveis a todas as entidades em causa do grupo empresarial ou do grupo de
empresas envolvidas numa atividade económica conjunta, incluindo os seus funcionários, as quais deverão assegurar
o seu cumprimento;
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b) Conferir expressamente aos titulares dos dados direitos oponíveis relativamente ao tratamento dos seus dados
pessoais; e
c) Preencher os requisitos estabelecidos no n.o 2.
2.

As regras vinculativas aplicáveis às empresas a que se refere o n.o 1 especificam, pelo menos:

a) A estrutura e os contactos do grupo empresarial ou do grupo de empresas envolvidas numa atividade económica
conjunta e de cada uma das entidades que o compõe;
b) As transferências ou conjunto de transferências de dados, incluindo as categorias de dados pessoais, o tipo de
tratamento e suas finalidades, o tipo de titulares de dados afetados e a identificação do país ou países terceiros em
questão;
c) O seu caráter juridicamente vinculativo, a nível interno e externo;
d) A aplicação dos princípios gerais de proteção de dados, nomeadamente a limitação das finalidades, a minimização
dos dados, a limitação dos prazos de conservação, a qualidade dos dados, a proteção dos dados desde a conceção e
por defeito, o fundamento jurídico para o tratamento, o tratamento de categorias especiais de dados pessoais, as
medidas de garantia da segurança dos dados e os requisitos aplicáveis a transferências posteriores para organismos
não abrangidos pelas regras vinculativas aplicáveis às empresas;
e) Os direitos dos titulares dos dados relativamente ao tratamento e regras de exercício desses direitos, incluindo o
direito de não ser objeto de decisões baseadas unicamente no tratamento automatizado, nomeadamente a definição
de perfis a que se refere o artigo 22.o, o direito de apresentar uma reclamação à autoridade de controlo competente
e aos tribunais competentes dos Estados-Membros nos termos do artigo 79.o, bem como o de obter reparação e, se
for caso disso, indemnização pela violação das regras vinculativas aplicáveis às empresas;
f)

A aceitação, por parte do responsável pelo tratamento ou subcontratante estabelecido no território de um Estado-Membro, da responsabilidade por toda e qualquer violação das regras vinculativas aplicáveis às empresas cometida
por uma entidade envolvida que não se encontre estabelecida na União; o responsável pelo tratamento ou o subcon
tratante só pode ser exonerado dessa responsabilidade, no todo ou em parte, mediante prova de que o facto que
causou o dano não é imputável à referida entidade;

g) A forma como as informações sobre as regras vinculativas aplicáveis às empresas, nomeadamente, sobre as
disposições referidas nas alíneas d), e) e f) do presente número, são comunicadas aos titulares dos dados para além
das informações referidas nos artigos 13.o e 14.o;
h) As funções de qualquer encarregado da proteção de dados, designado nos termos do artigo 37.o ou de qualquer
outra pessoa ou entidade responsável pelo controlo do cumprimento das regras vinculativas aplicáveis às empresas,
a nível do grupo empresarial ou do grupo de empresas envolvidas numa atividade económica conjunta, e pela
supervisão das ações de formação e do tratamento de reclamações;
i)

Os procedimentos de reclamação;

j)

Os procedimentos existentes no grupo empresarial ou no grupo de empresas envolvidas numa atividade económica
conjunta para assegurar a verificação do cumprimento das regras vinculativas aplicáveis às empresas. Esses procedi
mentos incluem a realização de auditorias sobre a proteção de dados e o recurso a métodos que garantam a adoção
de medidas corretivas capazes de preservar os direitos dos respetivos titulares. Os resultados dessa verificação devem
ser comunicados à pessoa ou entidade referida na alínea h) e ao Conselho de Administração da empresa ou grupo
empresarial que exerce o controlo ou do grupo de empresas envolvidas numa atividade económica conjunta,
devendo também ser facultados à autoridade de controlo competente, a pedido desta;

k) Os procedimentos de elaboração de relatórios e de registo de alterações às regras, bem como de comunicação dessas
alterações à autoridade de controlo;
l)

O procedimento de cooperação com a autoridade de controlo para assegurar o cumprimento, por qualquer entidade
do grupo empresarial ou do grupo de empresas envolvidas numa atividade económica conjunta, em especial
facultando à autoridade de controlo os resultados de verificações das medidas referidas na alínea j);

m) Os procedimentos de comunicação, à autoridade de controlo competente, de todos os requisitos legais a que uma
entidade do grupo empresarial ou do grupo de empresas envolvidas numa atividade económica conjunta esteja
sujeita num país terceiro que sejam passíveis de ter forte impacto negativo nas garantias dadas pelas regras
vinculativas aplicáveis às empresas; e
n) Ações de formação especificamente dirigidas a pessoas que tenham, em permanência ou regularmente, acesso a
dados de natureza pessoal.
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3.
A Comissão pode especificar o formato e os procedimentos de intercâmbio de informações entre os responsáveis
pelo tratamento, os subcontratantes e as autoridades de controlo no que respeita às regras vinculativas aplicáveis às
empresas na aceção do presente artigo. Os referidos atos de execução são adotados pelo procedimento de exame a que
se refere o artigo 93.o, n.o 2.

Artigo 48.o
Transferências ou divulgações não autorizadas pelo direito da União
As decisões judiciais e as decisões de autoridades administrativas de um país terceiro que exijam que o responsável pelo
tratamento ou o subcontratante transfiram ou divulguem dados pessoais só são reconhecidas ou executadas se tiverem
como base um acordo internacional, como um acordo de assistência judiciária mútua, em vigor entre o país terceiro em
causa e a União ou um dos Estados-Membros, sem prejuízo de outros motivos de transferência nos termos do presente
capítulo.

Artigo 49.o
Derrogações para situações específicas
1.
Na falta de uma decisão de adequação nos termos do artigo 45.o, n.o 3, ou de garantias adequadas nos termos do
artigo 46.o, designadamente de regras vinculativas aplicáveis às empresas, as transferências ou conjunto de transferências
de dados pessoais para países terceiros ou organizações internacionais só são efetuadas caso se verifique uma das
seguintes condições:
a) O titular dos dados tiver explicitamente dado o seu consentimento à transferência prevista, após ter sido informado
dos possíveis riscos de tais transferências para si próprio devido à falta de uma decisão de adequação e das garantias
adequadas;
b) A transferência for necessária para a execução de um contrato entre o titular dos dados e o responsável pelo
tratamento ou de diligências prévias à formação do contrato decididas a pedido do titular dos dados;
c) A transferência for necessária para a celebração ou execução de um contrato, celebrado no interesse do titular dos
dados, entre o responsável pelo seu tratamento e outra pessoa singular ou coletiva;
d) A transferência for necessária por importantes razões de interesse público;
e) A transferência for necessária à declaração, ao exercício ou à defesa de um direito num processo judicial;
f) A transferência for necessária para proteger interesses vitais do titular dos dados ou de outras pessoas, se esse titular
estiver física ou legalmente incapaz de dar o seu consentimento;
g) A transferência for realizada a partir de um registo que, nos termos do direito da União ou do Estado-Membro, se
destine a informar o público e se encontre aberto à consulta do público em geral ou de qualquer pessoa que possa
provar nela ter um interesse legítimo, mas apenas na medida em que as condições de consulta estabelecidas no
direito da União ou de um Estado-Membro se encontrem preenchidas nesse caso concreto.
Quando uma transferência não puder basear-se no disposto no artigo 45.o ou 46.o, incluindo nas regras vinculativas
aplicáveis às empresas, e não for aplicável nenhuma das derrogações previstas para as situações específicas a que se
refere o primeiro parágrafo do presente número, a transferência para um país terceiro ou uma organização internacional
só pode ser efetuada se não for repetitiva, apenas disser respeito a um número limitado de titulares dos dados, for
necessária para efeitos dos interesses legítimos visados pelo responsável pelo seu tratamento, desde que a tais interesses
não se sobreponham os interesses ou os direitos e liberdades do titular dos dados, e o responsável pelo tratamento tiver
ponderado todas as circunstâncias relativas à transferência de dados e, com base nessa avaliação, tiver apresentado
garantias adequadas no que respeita à proteção de dados pessoais. O responsável pelo tratamento informa da transfe
rência a autoridade de controlo. Para além de fornecer a informação referida nos artigos 13.o e 14.o, o responsável pelo
tratamento presta informações ao titular dos dados sobre a transferência e os interesses legítimos visados.
2.
As transferências efetuadas nos termos do n.o 1, primeiro parágrafo, alínea g), não envolvem a totalidade dos
dados pessoais nem categorias completas de dados pessoais constantes do registo. Quando o registo se destinar a ser
consultado por pessoas com um interesse legítimo, as transferências só podem ser efetuadas a pedido dessas pessoas ou
se forem elas os seus destinatários.
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3.
O n.o 1, primeiro parágrafo, alíneas a), b) e c), e segundo parágrafo, não é aplicável a atividades levadas a cabo por
autoridades públicas no exercício dos seus poderes.
4.
O interesse público referido no n.o 1, primeiro parágrafo, alínea d), é reconhecido pelo direito da União ou pelo
direito do Estado-Membro a que o responsável pelo tratamento se encontre sujeito.
5 Na falta de uma decisão de adequação, o direito da União ou de um Estado-Membro podem, por razões
importantes de interesse público, estabelecer expressamente limites à transferência de categorias específicas de dados
para países terceiros ou organizações internacionais. Os Estados-Membros notificam a Comissão dessas disposições.
6.
O responsável pelo tratamento ou o subcontratante documenta a avaliação, bem como as garantias adequadas
referidas no n.o 1, segundo parágrafo, do presente artigo, nos registos a que se refere o artigo 30.o.

Artigo 50.o
Cooperação internacional no domínio da proteção de dados pessoais
Em relação a países terceiros e a organizações internacionais, a Comissão e as autoridades de controlo tomam as
medidas necessárias para:
a) Estabelecer regras internacionais de cooperação destinadas a facilitar a aplicação efetiva da legislação em matéria de
proteção de dados pessoais;
b) Prestar assistência mútua a nível internacional no domínio da aplicação da legislação relativa à proteção de dados
pessoais, nomeadamente através da notificação, comunicação de reclamações, e assistência na investigação e
intercâmbio de informações, sob reserva das garantias adequadas de proteção dos dados pessoais e de outros direitos
e liberdades fundamentais;
c) Associar as partes interessadas aos debates e atividades que visem intensificar a cooperação internacional no âmbito
da aplicação da legislação relativa à proteção de dados pessoais;
d) Promover o intercâmbio e a documentação da legislação e das práticas em matéria de proteção de dados pessoais,
nomeadamente no que diz respeito a conflitos jurisdicionais com países terceiros.
CAPÍTULO VI

Autoridades de controlo independentes
S ec çã o 1
Es t a tuto ind ep e nde nte
Artigo 51.o
Autoridade de controlo
1.
Os Estados-Membros estabelecem que cabe a uma ou mais autoridades públicas independentes a responsabilidade
pela fiscalização da aplicação do presente regulamento, a fim de defender os direitos e liberdades fundamentais das
pessoas singulares relativamente ao tratamento e facilitar a livre circulação desses dados na União («autoridade de
controlo»).
2.
As autoridades de controlo contribuem para a aplicação coerente do presente regulamento em toda a União. Para
esse efeito, as autoridades de controlo cooperam entre si e com a Comissão, nos termos do capítulo VII.
3.
Quando estiverem estabelecidas mais do que uma autoridade de controlo num Estado-Membro, este determina
qual a autoridade de controlo que deve representar essas autoridades no Comité e estabelece disposições para assegurar
que as regras relativas ao procedimento de controlo da coerência referido no artigo 63.o, sejam cumpridas pelas
autoridades.
4.
Os Estados-Membros notificam a Comissão das disposições do direito nacional que adotarem nos termos do
presente capítulo, até 25 de maio de 2018 e, sem demora, de qualquer alteração posterior a essas mesmas disposições.
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Artigo 52.o
Independência
1.
As autoridades de controlo agem com total independência no na prossecução das suas atribuições e no exercício
dos poderes que lhe são atribuídos nos termos do presente regulamento.
2.
Os membros das autoridades de controlo não estão sujeitos a influências externas, diretas ou indiretas no
desempenho das suas funções e no exercício dos seus poderes nos termos do presente regulamento, e não solicitam nem
recebem instruções de outrem.
3.
Os membros da autoridade de controlo abstêm-se de qualquer ato incompatível com as suas funções e, durante o
seu mandato, não podem desempenhar nenhuma atividade, remunerada ou não, que com elas seja incompatível.
4.
Os Estados-Membros asseguram que cada autoridade de controlo disponha dos recursos humanos, técnicos e
financeiros, instalações e infraestruturas necessários à prossecução eficaz das suas atribuições e ao exercício dos seus
poderes, incluindo as executadas no contexto da assistência mútua, da cooperação e da participação no Comité.
5.
Os Estados-Membros asseguram que cada autoridade de controlo selecione e disponha do seu próprio pessoal, que
ficará sob a direção exclusiva dos membros da autoridade de controlo interessada.
6.
Os Estados-Membros asseguram que cada autoridade de controlo fique sujeita a um controlo financeiro que não
afeta a sua independência e que disponha de orçamentos anuais separados e públicos, que poderão estar integrados no
orçamento geral do Estado ou nacional.

Artigo 53.o
Condições gerais aplicáveis aos membros da autoridade de controlo
1.
Os Estados-Membros estabelecem que cada membro das respetivas autoridades de controlo seja nomeado por
procedimento transparente:
— pelo Parlamento,
— pelo Governo,
— pelo Chefe de Estado, ou
— por um organismo independente incumbido da nomeação nos termos do direito do Estado-Membro.
2.
Cada membro possui as habilitações, a experiência e os conhecimentos técnicos necessários, nomeadamente no
domínio da proteção de dados pessoais, ao desempenho das suas funções e ao exercício dos seus poderes.
3.
As funções dos membros da autoridade de controlo cessam findo o seu mandato, com a sua exoneração ou
aposentação compulsiva, nos termos do direito do Estado-Membro em causa.
4.
Os membros da autoridade de controlo só são exonerados se tiverem cometido uma falta grave ou se tiverem
deixado de cumprir as condições exigidas para o exercício das suas funções.

Artigo 54.o
Regras aplicáveis à constituição da autoridade de controlo
1.

Os Estados-Membros estabelecem, por via legislativa:

a) A constituição de cada autoridade de controlo;

4.5.2016

PT

Jornal Oficial da União Europeia

L 119/67

b) As qualificações e as condições de elegibilidade necessárias para a nomeação dos membros de cada autoridade de
controlo;
c) As regras e os procedimentos de nomeação dos membros de cada autoridade de controlo;
d) A duração do mandato dos membros de cada autoridade de controlo, que não será inferior a quatro anos, salvo no
caso do primeiro mandato após 24 de maio de 2016, e ser mais curta quando for necessário proteger a indepen
dência da autoridade de controlo através de um procedimento de nomeações escalonadas;
e) Se, e em caso afirmativo, por quantos mandatos os membros de cada autoridade de controlo podem ser renomeados;
f) As condições que regem as obrigações dos membros e do pessoal de cada autoridade de controlo, a proibição das
ações, funções e benefícios que com elas são incompatíveis durante o mandato e após o seu termo e as regras que
regem a cessação da relação de trabalho.
2.
Os membros e o pessoal de cada autoridade de controlo ficam sujeitos, nos termos do direito da União ou dos
Estados-Membros, à obrigação de sigilo profissional, tanto durante o mandato como após o seu termo, quanto a
quaisquer informações confidenciais a que tenham tido acesso no desempenho das suas funções ou exercício dos seus
poderes. Durante o seu mandato, essa obrigação de sigilo profissional aplica-se, em especial, à comunicação por pessoas
singulares de violações do presente regulamento.

Se cç ão 2
C o mp e tê ncia , at r i buiç õ es e p od ere s
Artigo 55.o
Competência
1.
As autoridades de controlo são competentes para prosseguir as atribuições e exercer os poderes que lhes são
conferidos pelo presente regulamento no território do seu próprio Estado-Membro.
2.
Quando o tratamento for efetuado por autoridades públicas ou por organismos privados que atuem ao abrigo do
artigo 6.o, n.o 1, alínea c) ou e), é competente a autoridade de controlo do Estado-Membro em causa. Nesses casos, não é
aplicável o artigo 56.o.
3.
As autoridades de controlo não têm competência para controlar operações de tratamento efetuadas por tribunais
que atuem no exercício da sua função jurisdicional.

Artigo 56.o
Competência da autoridade de controlo principal
1.
Sem prejuízo do disposto no artigo 55.o, a autoridade de controlo do estabelecimento principal ou do estabele
cimento único do responsável pelo tratamento ou do subcontratante é competente para agir como autoridade de
controlo principal para o tratamento transfronteiriço efetuado pelo referido responsável pelo tratamento ou subcon
tratante nos termos do artigo 60.o.
2.
Em derrogação do n.o 1, cada autoridade de controlo é competente para tratar reclamações que lhe sejam
apresentadas ou a eventuais violações do presente regulamento se a matéria em apreço estiver relacionada apenas com
um estabelecimento no seu Estado-Membro ou se afetar substancialmente titulares de dados apenas no seu Estado-Membro.
3.
Nos casos previstos no n.o 2 do presente artigo, a autoridade de controlo informa sem demora do assunto a
autoridade de controlo principal. No prazo de três semanas a contar do momento em que tiver sido informada, a
autoridade de controlo principal decide se trata o caso, nos termos do artigo 60.o, tendo em conta se há ou não algum
estabelecimento do responsável pelo tratamento ou subcontratante no Estado-Membro sobre o qual a autoridade de
controlo a tenha informado.
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4.
Quando a autoridade de controlo principal decide tratar o caso, aplica-se o procedimento previsto no artigo 60.o.
A autoridade de controlo que tiver informado a autoridade de controlo principal pode apresentar a esta última um
projeto de decisão. A autoridade de controlo principal tem esse projeto na melhor conta quando prepara o projeto de
decisão referido no artigo 60.o, n.o 3.
5.
Caso a autoridade de controlo principal decida não tratar o caso, é a autoridade de controlo que a informou que o
trata, nos termos dos artigos 61.o e 62.o.
6.
A autoridade de controlo principal é o único interlocutor do responsável pelo tratamento ou do subcontratante no
tratamento transfronteiriço efetuado pelo referido responsável pelo tratamento ou subcontratante.

Artigo 57.o
Atribuições
1.
Sem prejuízo de outras atribuições previstas nos termos do presente regulamento, cada autoridade de controlo, no
território respetivo:
a) Controla e executa a aplicação do presente regulamento;
b) Promove a sensibilização e a compreensão do público relativamente aos riscos, às regras, às garantias e aos direitos
associados ao tratamento. As atividades especificamente dirigidas às crianças devem ser alvo de uma atenção
especial;
c) Aconselha, em conformidade com o direito do Estado-Membro, o Parlamento nacional, o Governo e outras
instituições e organismos a respeito das medidas legislativas e administrativas relacionadas com a defesa dos direitos
e liberdades das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento;
d) Promove a sensibilização dos responsáveis pelo tratamento e dos subcontratantes para as suas obrigações nos
termos do presente regulamento;
e) Se lhe for solicitado, presta informações a qualquer titular de dados sobre o exercício dos seus direitos nos termos
do presente regulamento e, se necessário, coopera com as autoridades de controlo de outros Estados-Membros para
esse efeito;
f)

Trata as reclamações apresentadas por qualquer titular de dados, ou organismo, organização ou associação nos
termos do artigo 80.o, e investigar, na medida do necessário, o conteúdo da reclamação e informar o autor da
reclamação do andamento e do resultado da investigação num prazo razoável, em especial se forem necessárias
operações de investigação ou de coordenação complementares com outra autoridade de controlo;

g) Coopera, incluindo partilhando informações e prestando assistência mútua a outras autoridades de controlo, tendo
em vista assegurar a coerência da aplicação e da execução do presente regulamento;
h) Conduz investigações sobre a aplicação do presente regulamento, incluindo com base em informações recebidas de
outra autoridade de controlo ou outra autoridade pública;
i)

Acompanha factos novos relevantes, na medida em que tenham incidência na proteção de dados pessoais,
nomeadamente a evolução a nível das tecnologias da informação e das comunicações e das práticas comerciais;

j)

Adota as cláusulas contratuais-tipo previstas no artigo 28.o, n.o 8, e no artigo 46.o, n.o 2, alínea d);

k) Elabora e conserva uma lista associada à exigência de realizar uma avaliação do impacto sobre a proteção de dados,
nos termos do artigo 35.o, n.o 4;
l)

Dá orientações sobre as operações de tratamento previstas no artigo 36.o, n.o 2;

m) Incentiva a elaboração de códigos de conduta nos termos do artigo 40.o, n.o 1, dá parecer sobre eles e aprova os que
preveem garantias suficientes, nos termos do artigo 40.o, n.o 5;
n) Incentiva o estabelecimento de procedimentos de certificação de proteção de dados, e de selos e marcas de proteção
de dados, nos termos do artigo 42.o, n.o 1, e aprova os critérios de certificação nos termos do artigo 42.o, n.o 5;
o) Se necessário, procede a uma revisão periódica das certificações emitidas, nos termos do artigo 42.o, n.o 7;
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p) Redige e publica os critérios de acreditação de um organismo para monitorizar códigos de conduta nos termos do
artigo 41.o e de um organismo de certificação nos termos do artigo 43.o;
q) Conduz o processo de acreditação de um organismo para monitorizar códigos de conduta nos termos do artigo 41.o
e de um organismo de certificação nos termos do artigo 43.o;
r) Autoriza as cláusulas contratuais e disposições previstas no artigo 46.o, n.o 3;
s) Aprova as regras vinculativas aplicáveis às empresas nos termos do artigo 47.o;
t)

Contribui para as atividades do Comité;

u) Conserva registos internos de violações do presente regulamento e das medidas tomadas nos termos do artigo 58.o,
n.o 2; e
v) Desempenha quaisquer outras tarefas relacionadas com a proteção de dados pessoais.
2.
As autoridades de controlo facilitam a apresentação das reclamações previstas no n.o 1, alínea f), tomando medidas
como disponibilizar formulários de reclamação que possam também ser preenchidos eletronicamente, sem excluir
outros meios de comunicação.
3.
A prossecução das atribuições de cada autoridade de controlo é gratuita para o titular dos dados e, sendo caso
disso, para o encarregado da proteção de dados.
4.
Quando os pedidos forem manifestamente infundados ou excessivos, particularmente devido ao seu caráter
recorrente, a autoridade de controlo pode exigir o pagamento de uma taxa razoável tendo em conta os custos adminis
trativos ou pode indeferi-los. Cabe à autoridade de controlo demonstrar o caráter manifestamente infundado ou
excessivo dos pedidos.

Artigo 58.o
Poderes
1.

Cada autoridade de controlo dispõe dos seguintes poderes de investigação:

a) Ordenar que o responsável pelo tratamento e o subcontratante e, se existir, o seu representante, lhe forneçam as
informações de que necessite para o desempenho das suas funções;
b) Realizar investigações sob a forma de auditorias sobre a proteção de dados;
c) Rever as certificações emitidas nos termos do artigo 42.o, n.o 7;
d) Notificar o responsável pelo tratamento ou o subcontratante de alegadas violações do presente regulamento;
e) Obter, da parte do responsável pelo tratamento e do subcontratante, acesso a todos os dados pessoais e a todas as
informações necessárias ao exercício das suas funções;
f) Obter acesso a todas as instalações do responsável pelo tratamento e do subcontratante, incluindo os equipamentos e
meios de tratamento de dados, em conformidade com o direito processual da União ou dos Estados-Membros.
2.

Cada autoridade de controlo dispõe dos seguintes poderes de correção:

a) Fazer advertências ao responsável pelo tratamento ou ao subcontratante no sentido de que as operações de
tratamento previstas são suscetíveis de violar as disposições do presente regulamento;
b) Fazer repreensões ao responsável pelo tratamento ou ao subcontratante sempre que as operações de tratamento
tiverem violado as disposições do presente regulamento;
c) Ordenar ao responsável pelo tratamento ou ao subcontratante que satisfaça os pedidos de exercício de direitos
apresentados pelo titular dos dados nos termos do presente regulamento;
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d) Ordenar ao responsável pelo tratamento ou ao subcontratante que tome medidas para que as operações de
tratamento cumpram as disposições do presente regulamento e, se necessário, de uma forma específica e dentro de
um prazo determinado;
e) Ordenar ao responsável pelo tratamento que comunique ao titular dos dados uma violação de dados pessoais;
f) Impor uma limitação temporária ou definitiva ao tratamento de dados, ou mesmo a sua proibição;
g) Ordenar a retificação ou o apagamento de dados pessoais ou a limitação do tratamento nos termos dos artigos 16.o,
17.o e 18.o, bem como a notificação dessas medidas aos destinatários a quem tenham sido divulgados os dados
pessoais nos termos do artigo 17.o, n.o 2, e do artigo 19.o;
h) Retirar a certificação ou ordenar ao organismo de certificação que retire uma certificação emitida nos termos dos
artigos 42.o e 43.o, ou ordenar ao organismo de certificação que não emita uma certificação se os requisitos de
certificação não estiverem ou deixarem de estar cumpridos;
i) Impor uma coima nos termos do artigo 83.o, para além ou em vez das medidas referidas no presente número,
consoante as circunstâncias de cada caso;
j) Ordenar a suspensão do envio de dados para destinatários em países terceiros ou para organizações internacionais.
3.

Cada autoridade de controlo dispõe dos seguintes poderes consultivos e de autorização:

a) Aconselhar o responsável pelo tratamento, pelo procedimento de consulta prévia referido no artigo 36.o;
b) Emitir, por iniciativa própria ou se lhe for solicitado, pareceres dirigidos ao Parlamento nacional, ao Governo do
Estado-Membro ou, nos termos do direito do Estado-Membro, a outras instituições e organismos, bem como ao
público, sobre qualquer assunto relacionado com a proteção de dados pessoais;
c) Autorizar o tratamento previsto no artigo 36.o, n.o 5, se a lei do Estado-Membro exigir tal autorização prévia;
d) Emitir pareceres e aprovar projetos de códigos de conduta nos termos do artigo 40.o, n.o 5;
e) Acreditar organismos de certificação nos termos do artigo 43.o;
f) Emitir certificações e aprovar os critérios de certificação nos termos do artigo 42.o, n.o 5;
g) Adotar as cláusulas-tipo de proteção de dados previstas no artigo 28.o, n.o 8, e no artigo 46.o, n.o 2, alínea d);
h) Autorizar as cláusulas contratuais previstas no artigo 46.o, n.o 3, alínea a);
i) Autorizar os acordos administrativos previstos no artigo 46.o, n.o 3, alínea b);
j) Aprovar as regras vinculativas aplicáveis às empresas nos termos do artigo 47.o.
4.
O exercício dos poderes conferidos à autoridade de controlo nos termos do presente artigo está sujeito a garantias
adequadas, que incluem o direito à ação judicial efetiva e a um processo equitativo, previstas no direito da União e dos
Estados-Membros, em conformidade com a Carta.
5.
Os Estados-Membros estabelecem por lei que as suas autoridades de controlo estão habilitadas a levar as violações
do presente regulamento ao conhecimento das autoridades judiciais e, se necessário, a intentar ou de outro modo
intervir em processos judiciais, a fim de fazer aplicar as disposições do presente regulamento.
6.
Os Estados-Membros podem estabelecer por lei que as suas autoridades de controlo terão outros poderes para
além dos previstos nos n.os 1, 2 e 3. O exercício desses poderes não deve prejudicar o efetivo funcionamento do
capítulo VII.

Artigo 59.o
Relatórios de atividades
As autoridades de controlo elaboram um relatório anual de atividades, que pode incluir uma lista dos tipos de violação
notificadas e dos tipos de medidas tomadas nos termos do artigo 58.o, n.o 2. Os relatórios são apresentados ao
Parlamento nacional, ao Governo e às outras autoridades designadas no direito do Estado-Membro. Os relatórios são
disponibilizados ao público, à Comissão e ao Comité.
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CAPÍTULO VII

Cooperação e coerência
S ec çã o 1
Co o pe r a çã o
Artigo 60.o
Cooperação entre a autoridade de controlo principal e as outras autoridades de controlo
interessadas
1.
A autoridade de controlo principal coopera com as outras autoridades de controlo interessadas nos termos do
presente artigo para procurar alcançar um consenso. A autoridade de controlo principal e as autoridades de controlo
interessadas trocam entre si todas as informações pertinentes.
2.
A autoridade de controlo principal pode a qualquer momento solicitar que as outras autoridades de controlo
interessadas prestem assistência mútua nos termos do artigo 61.o e pode realizar operações conjuntas nos termos do
artigo 62.o, nomeadamente para proceder a investigações ou monitorizar a execução de medidas relativas a responsáveis
pelo tratamento ou subcontratantes estabelecidos noutros Estados-Membros.
3.
A autoridade de controlo principal comunica sem demora as informações pertinentes sobre o assunto às outras
autoridades de controlo interessadas. Envia sem demora um projeto de decisão às outras autoridades de controlo
interessadas para que emitam parecer e toma as suas posições em devida consideração.
4.
Quando uma das outras autoridades de controlo interessadas expressa uma objeção pertinente e fundamentada ao
projeto de decisão no prazo de quatro semanas após ter sido consultada nos termos do n.o 3 do presente artigo, a
autoridade de controlo principal, caso não dê seguimento à objeção ou caso entenda que esta não é pertinente ou
fundamentada, remete o assunto para o procedimento de controlo da coerência referido no artigo 63.o.
5.
Se a autoridade de controlo principal pretender dar seguimento à objeção pertinente e fundamentada apresentada,
envia às outras autoridades de controlo interessadas um projeto de decisão revisto para que emitam parecer. Esse projeto
de decisão revisto é sujeito ao procedimento mencionado no n.o 4 no prazo de duas semanas.
6.
Se nenhuma das outras autoridades de controlo interessadas se tiver oposto ao projeto de decisão apresentado pela
autoridade de controlo principal no prazo referido nos n.os 4 e 5, considera-se que a autoridade de controlo principal e
as autoridades de controlo interessadas estão de acordo com esse projeto de decisão e ficam por ela vinculadas.
7.
A autoridade de controlo principal adota a decisão e dela notifica o estabelecimento principal ou o estabelecimento
único do responsável pelo tratamento ou do subcontratante, consoante o caso, e informa as outras autoridades de
controlo interessadas e o Comité da decisão em causa, incluindo um sumário dos factos e motivos pertinentes. A
autoridade de controlo à qual tenha sido apresentada uma reclamação, informa da decisão o autor da reclamação.
8.
Em derrogação do n.o 7, se for recusada ou rejeitada uma reclamação, a autoridade de controlo à qual a
reclamação tiver sido apresentada adota a decisão, notifica o autor da reclamação e informa desse facto o responsável
pelo tratamento.
9.
Se a autoridade de controlo principal e as autoridades de controlo interessadas estiverem de acordo em recusar ou
rejeitar determinadas partes de uma reclamação e tomar medidas relativamente a outras partes da mesma reclamação, é
adotada uma decisão separada para cada uma dessas partes da matéria. A autoridade de controlo principal adota a
decisão na parte respeitante às medidas relativas ao responsável pelo tratamento e informa desse facto o estabelecimento
principal ou o estabelecimento único do responsável pelo tratamento ou do subcontratante no território do seu Estado-Membro, informando desse facto o autor da reclamação, enquanto a autoridade de controlo do autor da reclamação
adota a decisão na parte relativa à recusa ou à rejeição da referida reclamação e notifica o autor da reclamação,
informando desse facto o responsável pelo tratamento ou o subcontratante.
10. Após ter sido notificado da decisão da autoridade de controlo principal nos termos dos n.os 7 e 9, o responsável
pelo tratamento ou o subcontratante tomam as medidas necessárias para garantir o cumprimento da decisão no que se
refere às atividades de tratamento no contexto de todos os seus estabelecimentos na União. O responsável pelo
tratamento ou o subcontratante comunica as medidas tomadas para fazer cumprir a decisão à autoridade de controlo
principal, que informa as outras autoridades de controlo interessadas.
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11. Se, em circunstâncias excecionais, alguma autoridade de controlo interessada tiver razões para considerar que
existe uma necessidade urgente de agir para defender os interesses dos titulares dos dados, aplica-se o procedimento de
urgência referido no artigo 66.o.
12. A autoridade de controlo principal e as outras autoridades de controlo interessadas trocam entre si as
informações necessárias nos termos do presente artigo por meios eletrónicos, utilizando um formato normalizado.

Artigo 61.o
Assistência mútua
1.
As autoridades de controlo prestam entre si informações úteis e assistência mútua a fim de executar e aplicar o
presente regulamento de forma coerente, e tomam as medidas para cooperar eficazmente entre si. A assistência mútua
abrange, em especial, os pedidos de informação e as medidas de controlo, tais como os pedidos de autorização prévia e
de consulta prévia, bem como de inspeção e de investigação.
2.
As autoridades de controlo tomam todas as medidas adequadas que forem necessárias para responder a um pedido
de outra autoridade de controlo sem demora injustificada e, o mais tardar, um mês após a receção do pedido. Essas
medidas podem incluir, particularmente, a transmissão de informações úteis sobre a condução de uma investigação.
3.
Os pedidos de assistência incluem todas as informações necessárias, nomeadamente a finalidade e os motivos do
pedido. As informações trocadas só podem ser utilizadas para a finalidade para que tiverem sido solicitadas.
4.

A autoridade de controlo requerida não pode indeferir o pedido, a não ser que:

a) Não seja competente relativamente ao assunto do pedido ou às medidas cuja execução lhe é pedida; ou
b) Dar seguimento ao viole o presente regulamento ou o direito da União ou do Estado-Membro ao qual a autoridade
de controlo que recebe o pedido está sujeita.
5.
A autoridade de controlo requerida informa a autoridade de controlo requerente dos resultados obtidos ou,
consoante o caso, do andamento do pedido ou das medidas tomadas para lhe dar resposta pedido. A autoridade de
controlo requerida indica os motivos de indeferimento de um pedido por força do n.o 4.
6.
As autoridades de controlo requeridas fornecem, em regra, as informações solicitadas por outras autoridades de
controlo por meios eletrónicos, utilizando um formato normalizado.
7.
As autoridades de controlo requeridas não cobram taxas pelas medidas por elas tomadas por força de pedidos de
assistência mútua. As autoridades de controlo podem acordar regras para a indemnização recíproca de despesas
específicas decorrentes da prestação de assistência mútua em circunstâncias excecionais.
8.
Quando uma autoridade de controlo não prestar as informações referidas no n.o 5 do presente artigo no prazo de
um mês a contar da receção do pedido apresentado por outra autoridade de controlo, a autoridade de controlo
requerente pode adotar uma medida provisória no território do respetivo Estado-Membro nos termos do artigo 55.o,
n.o 1. Nesse caso, presume-se que é urgente intervir, nos termos do artigo 66.o, n.o 1, e solicitar uma decisão vinculativa
urgente ao Comité, nos termos do artigo 66.o, n.o 2.
9.
A Comissão pode especificar, por meio de atos de execução, o formato e os procedimentos para a assistência
mútua referidos no presente artigo, bem como as regras de intercâmbio por meios eletrónicos de informações entre as
autoridades de controlo e entre estas e o Comité, nomeadamente o formato normalizado referido no n.o 6 do presente
artigo. Os referidos atos de execução são adotados pelo procedimento de exame a que se refere o artigo 93.o, n.o 2.

Artigo 62.o
Operações conjuntas das autoridades de controlo
1.
As autoridades de controlo conduzem, sempre que conveniente, operações conjuntas, incluindo investigações e
medidas de execução conjuntas nas quais participem membros ou pessoal das autoridades de controlo de outros
Estados-Membros.
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2.
Nos casos em que o responsável pelo tratamento ou o subcontratante tenha estabelecimentos em vários Estados-Membros ou nos casos em que haja um número significativo de titulares de dados em mais do que um Estado-Membro
que sejam suscetíveis de ser substancialmente afetados pelas operações de tratamento, uma autoridade de controlo de
cada um desses Estados-Membros tem direito a participar nas operações conjuntas. A autoridade de controlo
competente nos termos do artigo 56.o, n.o 1 ou n.o 4, convida a autoridade de controlo de cada um desses Estados-Membros a participar nas operações conjuntas e responde sem demora ao pedido de um autoridade de controlo para
participar.
3.
As autoridades de controlo podem, nos termos do direito do seu Estado-Membro, e com a autorização da
autoridade de controlo de origem, conferir poderes, nomeadamente poderes de investigação, aos membros ou ao pessoal
da autoridade de controlo de origem implicados nas operações conjuntas ou, na medida em que o direito do Estado-Membro da autoridade de controlo de acolhimento o permita, autorizar os membros ou o pessoal da autoridade de
controlo de origem a exercer os seus poderes de investigação nos termos do direito do Estado-Membro da autoridade de
controlo de origem. Esses poderes de investigação podem ser exercidos apenas sob a orientação e na presença de
membros ou pessoal da autoridade de controlo de acolhimento. Os membros ou pessoal da autoridade de controlo de
origem estão sujeitos ao direito do Estado-Membro da autoridade de controlo de acolhimento.
4.
Se, nos termos do n.o 1, o pessoal da autoridade de controlo de origem exercer atividades noutro Estado-Membro,
o Estado-Membro da autoridade de controlo de acolhimento assume a responsabilidade pelos seus atos, incluindo a
responsabilidade por quaisquer danos por ele causados no decurso de tais atividades, de acordo com o direito do Estado-Membro em cujo território atuam.
5.
O Estado-Membro em cujo território forem causados os danos indemniza-os nas condições aplicáveis aos danos
causados pelo seu próprio pessoal. O Estado-Membro da autoridade de controlo de origem cujo pessoal tenha causado
danos a qualquer pessoa no território de outro Estado-Membro reembolsa integralmente esse outro Estado-Membro das
somas que tenha pago aos seus representantes legais.
6.
Sem prejuízo do exercício dos seus direitos perante terceiros e com exceção do disposto no n.o 5, cada Estado-Membro renuncia, no caso previsto no n.o 1, a solicitar a outro Estado-Membro o reembolso do montante dos danos
referido no n.o 4.
7.
Sempre que se tencione efetuar uma operação conjunta e uma autoridade de controlo não cumprir, no prazo de
um mês, a obrigação estabelecida n.o 2, segunda frase, do presente artigo, as outras autoridades de controlo podem
adotar uma medida provisória no território do respetivo Estado-Membro em conformidade com o artigo 55.o. Nesse
caso, presume-se que é urgente intervir, nos termos do artigo 66.o, n.o 1, e solicitar um parecer ou uma decisão
vinculativa urgente ao Comité, nos termos do artigo 66.o, n.o 2.
S ec çã o 2
C oe r ênci a
Artigo 63.o
Procedimento de controlo da coerência
A fim de contribuir para a aplicação coerente do presente regulamento em toda a União, as autoridades de controlo
cooperam entre si e, quando for relevante, com a Comissão, através do procedimento de controlo da coerência previsto
na presente secção.

Artigo 64.o
Parecer do Comité
1.
O Comité emite parecer sempre que uma autoridade de controlo competente tenha a intenção de adotar uma das
medidas a seguir enunciadas. Para esse efeito, a autoridade de controlo competente envia o projeto de decisão ao
Comité, quando esta:
a) Vise a adoção de uma lista das operações de tratamento sujeitas à exigência de proceder a uma avaliação do impacto
sobre a proteção dos dados, nos termos do artigo 35.o, n.o 4;
b) Incida sobre uma questão, prevista no artigo 40.o, n.o 7, de saber se um projeto de código de conduta ou uma
alteração ou aditamento a um código de conduta está em conformidade com o presente regulamento;
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c) Vise aprovar os critérios de acreditação de um organismo nos termos do artigo 41.o, n.o 3, ou um organismo de
certificação nos termos do artigo 43.o, n.o 3;
d) Vise determinar as cláusulas-tipo de proteção de dados referidas no artigo 46.o, n.o 2, alínea d), e no artigo 28.o,
n.o 8;
e) Vise autorizar as cláusulas contratuais previstas no artigo 46.o, n.o 3, alínea a); ou
f) Vise aprovar regras vinculativas aplicáveis às empresas na aceção do artigo 47.o.
2.
As autoridades de controlo, o presidente do Comité ou a Comissão podem solicitar que o Comité analise qualquer
assunto de aplicação geral ou que produza efeitos em mais do que um Estado-Membro, com vista a obter um parecer,
nomeadamente se a autoridade de controlo competente não cumprir as obrigações em matéria de assistência mútua
previstas no artigo 61.o ou de operações conjuntas previstas no artigo 62.o.
3.
Nos casos referidos nos n.os 1 e 2, o Comité emite parecer sobre o assunto que lhe é apresentado, a não ser que
tenha já antes emitido parecer sobre o mesmo assunto. Esse parecer é adotado no prazo de oito semanas por maioria
simples dos membros que compõem o Comité. Esse prazo pode ser prorrogado por mais seis semanas, em virtude da
complexidade do assunto em apreço. Para efeitos do projeto de decisão referido no n.o 1 e enviado aos membros do
Comité nos termos do n.o 5, considera-se que os membros que não tenham levantado objeções dentro de um prazo
razoável fixado pelo presidente estão de acordo com o projeto de decisão.
4.
As autoridades de controlo e a Comissão comunicam sem demora injustificada, por via eletrónica, ao Comité,
utilizando um formato normalizado, as informações que forem pertinentes, incluindo, consoante o caso, um resumo dos
factos, o projeto de decisão, os motivos que tornam necessário adotar tal medida, bem como as posições das outras
autoridades de controlo interessadas.
5.

O presidente do Comité informa sem demora injustificada, por via eletrónica:

a) Os membros do Comité e a Comissão de quaisquer informações pertinentes que lhe tenham sido comunicadas,
utilizando um formato normalizado. Se necessário, o Secretariado do Comité fornece traduções das informações
pertinentes; e
b) A autoridade de controlo referida, consoante o caso, nos n.os 1 e 2 e a Comissão do parecer e torna-o público.
6.
As autoridades de controlo competentes não adotam os projetos de decisão referidos no n.o 1 no decurso do prazo
referido no n.o 3.
7.
A autoridade de controlo referida no n.o 1 tem na melhor conta o parecer do Comité e, no prazo de duas semanas
a contar da receção do parecer, comunica por via eletrónica ao presidente do Comité se tenciona manter ou alterar o
projeto de decisão e, se existir, o projeto de decisão alterado, utilizando um formato normalizado.
8.
Quando as autoridades de controlo interessadas informarem o presidente do Comité, no prazo referido no n.o 7 do
presente artigo, de que não têm intenção de seguir o parecer do Comité, no todo ou em parte, apresentando os motivos
pertinentes de tal decisão, aplica-se o artigo 65.o, n.o 1.

Artigo 65.o
Resolução de litígios pelo Comité
1.
A fim de assegurar a aplicação correta e coerente do presente regulamento em cada caso, o Comité adota uma
decisão vinculativa nos seguintes casos:
a) Quando, num dos casos referidos no artigo 60.o, n.o 4, a autoridade de controlo interessada tiver suscitado uma
objeção pertinente e fundamentada a um projeto de decisão da autoridade principal ou esta tiver rejeitado essa
objeção por carecer de pertinência ou de fundamento. A decisão vinculativa diz respeito a todos os assuntos sobre
que incida a referida objeção pertinente e fundamentada, sobretudo à questão de saber se há violação do presente
regulamento;
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b) Quando haja posições divergentes sobre a questão de saber qual das autoridades de controlo interessadas é
competente para o estabelecimento principal;
c) Quando a autoridade de controlo competente não solicitar o parecer do Comité nos casos referidos no artigo 64.o,
n.o 1, ou não seguir o parecer do Comité emitido nos termos do artigo 64.o. Nesse caso, qualquer autoridade de
controlo interessada, ou a Comissão, pode remeter o assunto para o Comité.
2.
A decisão a que se refere o n.o 1 é adotada por maioria de dois terços dos membros do Comité, no prazo de um
mês a contar da data em que o assunto lhe é remetido. Este prazo pode ser prorrogado por mais um mês em virtude da
complexidade do assunto em apreço. A decisão referida no n.o 1 é fundamentada e dirigida à autoridade de controlo
principal, bem como a todas as autoridades de controlo interessadas, e é vinculativa para as partes.
3.
Se não o puder fazer nos prazos referidos no n.o 2, o Comité adota a decisão no prazo de duas semanas a contar
do termo do segundo mês a que se refere o n.o 2, por maioria simples dos membros que o compõem. Se houver empate
na votação, a decisão é adotada pelo voto qualificado do presidente.
4.
As autoridades de controlo interessadas não adotam decisão sobre a matéria submetida à apreciação do Comité
nos termos do n.o 1 enquanto estiver a decorrer o prazo referido nos n.os 2 e 3.
5.
O presidente do Comité informa, sem demora injustificada, as autoridades de controlo interessadas da decisão a
que se refere o n.o 1. Do facto informa a Comissão. A decisão é imediatamente publicada no sítio web do Comité, depois
de a autoridade de controlo ter notificado a decisão final a que se refere o n.o 6.
6.
Sem demora injustificada e o mais tardar um mês depois de o Comité ter notificado a sua decisão, a autoridade de
controlo principal ou, consoante o caso, a autoridade de controlo à qual tiver sido apresentada a reclamação adota a
decisão final com base na decisão a que se refere o n.o 1 do presente artigo. A autoridade de controlo principal ou,
consoante o caso, a autoridade de controlo à qual tiver sido apresentada a reclamação, informa o Comité da data em
que a decisão final é notificada, respetivamente, ao responsável pelo tratamento ou ao subcontratante e ao titular. A
decisão final das autoridades de controlo interessadas é adotada nos termos do artigo 60.o, n.os 7, 8 e 9. A decisão final
remete para a decisão a que se refere o n.o 1 do presente artigo e especifica que a decisão referida no n.o 1 é publicada
no sítio web do Comité nos termos do n.o 5 do presente artigo. A decisão final é acompanhada da decisão a que se
refere o n.o 1 do presente artigo.

Artigo 66.o
Procedimento de urgência
1.
Em circunstâncias excecionais, quando a autoridade de controlo interessada considerar que é urgente intervir a fim
de defender os direitos e liberdades dos titulares dos dados, pode, em derrogação do procedimento de controlo da
coerência referido nos artigos 63.o, 64.o e 65.o ou do procedimento a que se refere o artigo 60.o, adotar imediatamente
medidas provisórias destinadas a produzir efeitos legais no seu próprio território, válidas por um período determinado
que não seja superior a três meses. A autoridade de controlo dá sem demora conhecimento dessas medidas e dos
motivos que a levaram a adotá-la às outras autoridades de controlo interessadas, ao Comité e à Comissão.
2.
Quando a autoridade de controlo tiver tomado uma medida nos termos do n.o 1 e considerar necessário adotar
urgentemente medidas definitivas, pode solicitar um parecer urgente ou uma decisão vinculativa urgente ao Comité,
fundamentando o seu pedido de parecer ou decisão.
3.
As autoridades de controlo podem solicitar um parecer urgente ou uma decisão vinculativa urgente, conforme o
caso, ao Comité, quando a autoridade de controlo competente não tiver tomado nenhuma medida adequada numa
situação que exija uma iniciativa urgente para defender os direitos e liberdades dos titulares dos dados, apresentando os
motivos por que pede parecer ou decisão, e por que há necessidade urgente de agir.
4.
Em derrogação do artigo 64.o, n.o 3, e do artigo 65.o, n.o 2, os pareceres urgentes ou decisões vinculativas urgentes
a que se referem os n.os 2 e 3 do presente artigo são adotados no prazo de duas semanas por maioria simples dos
membros do Comité.
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Artigo 67.o
Troca de informações
Comissão pode adotar atos de execução de aplicação geral a fim de especificar as regras de intercâmbio eletrónico de
informações entre as autoridades de controlo e entre estas e o Comité, nomeadamente o formato normalizado referido
no artigo 64.o.
Os referidos atos de execução são adotados pelo procedimento de exame a que se refere o artigo 93.o, n.o 2.
S e cçã o 3
Co mit é eu r o pe u p a r a a p rot e çã o de d ad o s
Artigo 68.o
Comité Europeu para a Proteção de Dados
1.
O Comité Europeu para a Proteção de Dados («Comité») é criado enquanto organismo da União e está dotado de
personalidade jurídica.
2.

O Comité é representado pelo seu presidente.

3.
O Comité é composto pelo diretor de uma autoridade de controlo de cada Estado-Membro e da Autoridade
Europeia para a Proteção de Dados, ou pelos respetivos representantes.
4.
Quando, num determinado Estado-Membro, haja mais do que uma autoridade de controlo com responsabilidade
pelo controlo da aplicação do presente regulamento, é nomeado um representante comum nos termos do direito desse
Estado-Membro.
5.
A Comissão tem o direito de participar nas atividades e reuniões do Comité, sem direito de voto. A Comissão
designa um representante. O presidente do Comité informa a Comissão das atividades do Comité.
6.
Nos casos referidos no artigo 65.o, a Autoridade Europeia para a Proteção de Dados apenas tem direito de voto nas
decisões que digam respeito a princípios e normas aplicáveis às instituições, órgãos, organismos e agências da União que
correspondam, em substância, às do presente regulamento.

Artigo 69.o
Independência
1.
O Comité é independente na prossecução das suas atribuições ou no exercício dos seus poderes, nos termos dos
artigos 70.o e 71.o.
2.
Sem prejuízo dos pedidos da Comissão referidos no artigo 70.o, n.o 1, alínea b), e n.o 2, o Comité não solicita nem
recebe instruções de outrem na prossecução das suas atribuições ou no exercício dos seus poderes.

Artigo 70.o
Atribuições do Comité
1.
O Comité assegura a aplicação coerente do presente regulamento. Para o efeito, o Comité exerce, por iniciativa
própria ou, nos casos pertinentes, a pedido da Comissão, as seguintes atividades:
a) Controla e assegura a correta aplicação do presente regulamento nos casos previstos nos artigos 64.o e 65.o, sem
prejuízo das funções das autoridades nacionais de controlo;
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b) Aconselha a Comissão em todas as questões relacionadas com a proteção de dados pessoais na União,
nomeadamente em qualquer projeto de alteração ao presente regulamento;
c) Aconselha a Comissão sobre o formato e os procedimentos de intercâmbio de informações entre os responsáveis
pelo tratamento, os subcontratantes e as autoridades de controlo no que respeita às regras vinculativas aplicáveis às
empresas;
d) Emite diretrizes, recomendações e melhores práticas para os procedimentos de apagamento de ligações para os
dados pessoais, de cópias ou reproduções desses dados existentes em serviços de comunicação acessíveis ao público,
tal como previsto no artigo 17.o, n.o 2;
e) Analisa, por iniciativa própria, a pedido de um dos seus membros da Comissão, qualquer questão relativa à
aplicação do presente regulamento e emite diretrizes, recomendações e melhores práticas, a fim de incentivar a
aplicação coerente do presente regulamento;
f)

Emite diretrizes, recomendações e melhores práticas nos termos da alínea e) do presente número, para definir mais
concretamente os critérios e condições aplicáveis às decisões baseadas na definição de perfis, nos termos do
artigo 22.o, n.o 2;

g) Emite diretrizes, recomendações e melhores práticas nos termos da alínea e) do presente número, para definir
violações de dados pessoais e determinar a demora injustificada a que se refere o artigo 33.o, n.os 1 e 2, bem como
as circunstâncias particulares em que o responsável pelo tratamento ou o subcontratante é obrigado a notificar a
violação de dados pessoais;
h) Emite diretrizes, recomendações e melhores práticas nos termos da alínea e) do presente número, a respeito das cir
cunstâncias em que as violações de dados pessoais são suscetíveis de resultar num risco elevado para os direitos e
liberdades das pessoas singulares a que se refere o artigo 34.o, n.o 1;
i)

Emite diretrizes, recomendações e melhores práticas nos termos da alínea e) do presente número, para definir mais
concretamente os critérios e requisitos aplicáveis às transferências de dados baseadas em regras vinculativas
aplicáveis às empresas aceites pelos responsáveis pelo tratamento e em regras vinculativas aplicáveis às empresas
aceites pelos subcontratantes, e outros requisitos necessários para assegurar a proteção dos dados pessoais dos
titulares dos dados em causa a que se refere o artigo 47.o;

j)

Emite diretrizes, recomendações e melhores práticas nos termos da alínea e) do presente número para definir mais
concretamente os critérios e requisitos aplicáveis à transferência de dados efetuadas com base no artigo 49.o, n.o 1;

k) Elabora diretrizes dirigidas às autoridades de controlo em matéria de aplicação das medidas a que se refere o
artigo 58.o, n.os 1, 2 e 3, e de fixação de coimas nos termos do artigo 83.o;
l)

Examina a aplicação prática das diretrizes, recomendações e melhores práticas referidas nas alíneas e) e f);

m) Emite diretrizes, recomendações e melhores práticas nos termos da alínea e) do presente número para definir
procedimentos comuns para a comunicação por pessoas singulares de violações do presente regulamento, nos
termos do artigo 54.o, n.o 2;
n) Incentiva a elaboração de códigos de conduta e a criação de procedimentos de certificação, bem como de selos e
marcas de proteção dos dados nos termos dos artigos 40.o e 42.o;
o) Procede à acreditação dos organismos de certificação e à respetiva revisão periódica nos termos do artigo 43.o e
conserva um registo público de organismos acreditados, nos termos do artigo 43.o, n.o 6, e de responsáveis pelo
tratamento ou subcontratantes acreditados, estabelecidos em países terceiros, nos termos do artigo 42.o, n.o 7;
p) Especifica os requisitos referidos no artigo 43.o, n.o 3, para acreditação dos organismos de certificação nos termos
do artigo 42.o;
q) Dá parecer à Comissão a respeito dos requisitos de certificação a que se refere o artigo 43.o, n.o 8;
r) Dá parecer à Comissão sobre os símbolos a que se refere o artigo 12.o, n.o 7;
s) Dá parecer à Comissão para a avaliação da adequação do nível de proteção num país terceiro ou organização
internacional, e também para avaliar se um país terceiro, um território ou um ou mais setores específicos desse país
terceiro, ou uma organização internacional, deixou de garantir um nível adequado de proteção. Para esse efeito, a
Comissão fornece ao Comité toda a documentação necessária, inclusive a correspondência com o Governo do país
terceiro, relativamente a esse país terceiro, território ou setor específico, ou com a organização internacional;
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Emite pareceres relativos aos projetos de decisão das autoridades de controlo nos termos do procedimento de
controlo da coerência referido no artigo 64.o, n.o 1, sobre os assuntos apresentados nos termos do artigo 64.o, n.o 2,
e emite decisões vinculativas nos termos do artigo 65.o, incluindo nos casos referidos no artigo 66.o;

u) Promover a cooperação e o intercâmbio bilateral e plurilateral efetivo de informações e as melhores práticas entre as
autoridades de controlo;
v) Promover programas de formação comuns e facilitar o intercâmbio de pessoal entre as autoridades de controlo, e, se
necessário, com as autoridades de controlo de países terceiros ou com organizações internacionais;
w) Promover o intercâmbio de conhecimentos e de documentação sobre as práticas e a legislação no domínio da
proteção de dados com autoridades de controlo de todo o mundo;
x) Emitir pareceres sobre os códigos de conduta elaborados a nível da União nos termos do artigo 40.o, n.o 9; e
y) Conservar um registo eletrónico, acessível ao público, das decisões tomadas pelas autoridades de controlo e pelos
tribunais sobre questões tratadas no âmbito do procedimento de controlo da coerência.
2.
Quando a Comissão consultar o Comité, pode indicar um prazo para a formulação do parecer, tendo em conta a
urgência do assunto.
3.
O Comité dirige os seus pareceres, diretrizes e melhores práticas à Comissão e ao comité referido no artigo 93.o, e
procede à sua publicação.
4.
Quando for caso disso, o Comité consulta as partes interessadas e dá-lhes a oportunidade de formular observações,
num prazo razoável. Sem prejuízo do artigo 76.o, o Comité torna públicos os resultados do processo de consulta.

Artigo 71.o
Relatórios
1.
O Comité elabora um relatório anual sobre a proteção das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento na
União e, quando for relevante, em países terceiros e organizações internacionais. O relatório é tornado público e enviado
ao Parlamento Europeu, ao Conselho e à Comissão.
2.
O relatório anual inclui uma análise da aplicação prática das diretrizes, recomendações e melhores práticas a que
se refere o artigo 70.o, n.o 1, alínea l), bem como das decisões vinculativas a que se refere o artigo 65.o.

Artigo 72.o
Procedimento
1.

Salvo disposição em contrário do presente regulamento, o Comité decide por maioria simples dos seus membros.

2.
O Comité adota o seu regulamento interno por maioria de dois terços dos membros que o compõem e determina
as suas regras de funcionamento.

Artigo 73.o
Presidente
1.

O Comité elege de entre os seus membros, por maioria simples, um presidente e dois vice-presidentes.

2.

O mandato do presidente e dos vice-presidentes tem a duração de cinco anos e é renovável uma vez.
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Artigo 74.o
Funções do presidente
1.

O presidente tem as seguintes funções:

a) Convoca as reuniões do Comité e prepara a respetiva ordem de trabalhos;
b) Comunica as decisões adotadas pelo Comité nos termos do artigo 65.o à autoridade de controlo principal e às
autoridades de controlo interessadas;
c) Assegura o exercício das atribuições do Comité dentro dos prazos previstos, nomeadamente no que respeita ao
procedimento de controlo da coerência referido no artigo 63.o.
2.

O Comité estabelece a repartição de funções entre o presidente e os vice-presidentes no seu regulamento interno.

Artigo 75.o
Secretariado
1.

O Comité dispõe de um secretariado disponibilizado pela Autoridade Europeia para a Proteção de Dados.

2.

O secretariado desempenha as suas funções sob a direção exclusiva do presidente do Comité.

3.
O pessoal da Autoridade Europeia para a Proteção de Dados envolvido na prossecução das atribuições conferidas
ao Comité pelo presente regulamento está sujeito a uma hierarquia distinta do pessoal envolvido na prossecução das
atribuições conferidas à Autoridade Europeia para a Proteção de Dados.
4.
Quando for caso disso, o Comité e a Autoridade Europeia para a Proteção de Dados elaboram e publicam um
memorando de entendimento que dê execução ao presente artigo e defina os termos da sua cooperação, aplicável ao
pessoal da Autoridade Europeia para a Proteção de Dados envolvido na prossecução das atribuições conferidas ao
Comité pelo presente regulamento.
5.

O secretariado fornece ao Comité apoio de caráter analítico, administrativo e logístico.

6.

O secretariado é responsável, em especial:

a) Pela gestão corrente do Comité;
b) Pela comunicação entre os membros do Comité, o seu presidente e a Comissão;
c) Pela comunicação com outras instituições e o público;
d) Pelo recurso a meios eletrónicos para a comunicação interna e externa;
e) Pela tradução de informações pertinentes;
f) Pela preparação e acompanhamento das reuniões do Comité;
g) Pela preparação, redação e publicação dos pareceres, das decisões em matéria de resolução de litígios entre
autoridades de controlo e de outros textos adotados pelo Comité.

Artigo 76.o
Confidencialidade
1.
Os debates do Comité são confidenciais quando o Comité o considerar necessário, nos termos do seu regulamento
interno.
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2.
O acesso aos documentos apresentados aos membros do Comité, aos peritos e aos representantes de países
terceiros é regido pelo Regulamento (CE) n.o 1049/2001 do Parlamento Europeu e do Conselho (1).

CAPÍTULO VIII

Vias de recurso, responsabilidade e sanções
Artigo 77.o
Direito de apresentar reclamação a uma autoridade de controlo
1.
Sem prejuízo de qualquer outra via de recurso administrativo ou judicial, todos os titulares de dados têm direito a
apresentar reclamação a uma autoridade de controlo, em especial no Estado-Membro da sua residência habitual, do seu
local de trabalho ou do local onde foi alegadamente praticada a infração, se o titular dos dados considerar que o
tratamento dos dados pessoais que lhe diga respeito viola o presente regulamento.
2.
A autoridade de controlo à qual tiver sido apresentada a reclamação informa o autor da reclamação sobre o
andamento e o resultado da reclamação, inclusive sobre a possibilidade de intentar ação judicial nos termos do
artigo 78.o.

Artigo 78.o
Direito à ação judicial contra uma autoridade de controlo
1.
Sem prejuízo de qualquer outra via de recurso administrativo ou extrajudicial, todas as pessoas singulares ou
coletivas têm direito à ação judicial contra as decisões juridicamente vinculativas das autoridades de controlo que lhes
digam respeito.
2.
Sem prejuízo de qualquer outra via de recurso administrativo ou extrajudicial, os titulares dos dados têm direito à
ação judicial se a autoridade de controlo competente nos termos dos artigos 55.o e 56.o não tratar a reclamação ou não
informar o titular dos dados, no prazo de três meses, sobre o andamento ou o resultado da reclamação que tenha
apresentado nos termos do artigo 77.o.
3.
Os recursos contra as autoridades de controlo são interpostos nos tribunais do Estado-Membro em cujo território
se encontrem estabelecidas.
4.
Quando for interposto recurso de uma decisão de uma autoridade de controlo que tenha sido precedida de um
parecer ou uma decisão do Comité no âmbito do procedimento de controlo da coerência, a autoridade de controlo
transmite esse parecer ou decisão ao tribunal.

Artigo 79.o
Direito à ação judicial contra um responsável pelo tratamento ou um subcontratante
1.
Sem prejuízo de qualquer outra via de recurso administrativo ou extrajudicial, nomeadamente o direito de
apresentar reclamação a uma autoridade de controlo, nos termos do artigo 77.o, todos os titulares de dados têm direito
à ação judicial se considerarem ter havido violação dos direitos que lhes assistem nos termos do presente regulamento,
na sequência do tratamento dos seus dados pessoais efetuado em violação do referido regulamento.
2.
Os recursos contra os responsáveis pelo tratamento ou os subcontratantes são propostos nos tribunais do Estado-Membro em que tenham estabelecimento. Em alternativa, os recursos podem ser interpostos nos tribunais do Estado-Membro em que o titular dos dados tenha a sua residência habitual, salvo se o responsável pelo tratamento ou o
subcontratante for uma autoridade de um Estado-Membro no exercício dos seus poderes públicos.
(1) Regulamento (CE) n.o 1049/2001 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 30 de maio de 2001, relativo ao acesso do público aos
documentos do Parlamento Europeu, do Conselho e da Comissão (JO L 145 de 31.5.2001, p. 43).
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Artigo 80.o
Representação dos titulares dos dados
1.
O titular dos dados tem o direito de mandatar um organismo, organização ou associação sem fins lucrativos, que
esteja devidamente constituído ao abrigo do direito de um Estado-Membro, cujos objetivos estatutários sejam do
interesse público e cuja atividade abranja a defesa dos direitos e liberdades do titular dos dados no que respeita à
proteção dos seus dados pessoais, para, em seu nome, apresentar reclamação, exercer os direitos previstos nos
artigos 77.o, 78.o e 79.o, e exercer o direito de receber uma indemnização referido no artigo 82.o, se tal estiver previsto
no direito do Estado-Membro.
2.
Os Estados-Membros podem prever que o organismo, a organização ou a associação referidos no n.o 1 do presente
artigo, independentemente de um mandato conferido pelo titular dos dados, tenham nesse Estado-Membro direito a
apresentar uma reclamação à autoridade de controlo competente nos termos do artigo 77.o e a exercer os direitos a que
se referem os artigos 78.o e 79.o, caso considerem que os direitos do titular dos dados, nos termos do presente
regulamento, foram violados em virtude do tratamento.

Artigo 81.o
Suspensão do processo
1.
Caso um tribunal de um Estado-Membro tenha informações sobre um processo pendente num tribunal de outro
Estado-Membro, relativo ao mesmo assunto no que se refere às atividades de tratamento do mesmo responsável pelo
tratamento ou subcontratante, deve contactar o referido tribunal desse outro Estado-Membro a fim de confirmar a
existência de tal processo.
2.
Caso esteja pendente num tribunal de outro Estado-Membro um processo relativo ao mesmo assunto no que se
refere às atividades de tratamento do mesmo responsável pelo tratamento ou subcontratante, o tribunal onde a ação foi
intentada em segundo lugar pode suspender o seu processo.
3.
Caso o referido processo esteja pendente em primeira instância, o tribunal onde a ação foi intentada em segundo
lugar pode igualmente declinar a sua competência, a pedido de uma das partes, se o órgão jurisdicional onde a ação foi
intentada em primeiro lugar for competente para conhecer dos pedidos em questão e a sua lei permitir a respetiva
apensação.

Artigo 82.o
Direito de indemnização e responsabilidade
1.
Qualquer pessoa que tenha sofrido danos materiais ou imateriais devido a uma violação do presente regulamento
tem direito a receber uma indemnização do responsável pelo tratamento ou do subcontratante pelos danos sofridos.
2.
Qualquer responsável pelo tratamento que esteja envolvido no tratamento é responsável pelos danos causados por
um tratamento que viole o presente regulamento. O subcontratante é responsável pelos danos causados pelo tratamento
apenas se não tiver cumprido as obrigações decorrentes do presente regulamento dirigidas especificamente aos subcon
tratantes ou se não tiver seguido as instruções lícitas do responsável pelo tratamento.
3.
O responsável pelo tratamento ou o subcontratante fica isento de responsabilidade nos termos do n.o 2, se provar
que não é de modo algum responsável pelo evento que deu origem aos danos.
4.
Quando mais do que um responsável pelo tratamento ou subcontratante, ou um responsável pelo tratamento e um
subcontratante, estejam envolvidos no mesmo tratamento e sejam, nos termos dos n.os 2 e 3, responsáveis por eventuais
danos causados pelo tratamento, cada responsável pelo tratamento ou subcontratante é responsável pela totalidade dos
danos, a fim de assegurar a efetiva indemnização do titular dos dados.
5.
Quando tenha pago, em conformidade com o n.o 4, uma indemnização integral pelos danos sofridos, um
responsável pelo tratamento ou um subcontratante tem o direito de reclamar a outros responsáveis pelo tratamento ou
subcontratantes envolvidos no mesmo tratamento a parte da indemnização correspondente à respetiva parte de respon
sabilidade pelo dano em conformidade com as condições previstas no n.o 2.
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6.
Os processos judiciais para exercer o direito de receber uma indemnização são apresentados perante os tribunais
competentes nos termos do direito do Estado-Membro a que se refere o artigo 79.o, n.o 2.

Artigo 83.o
Condições gerais para a aplicação de coimas
1.
Cada autoridade de controlo assegura que a aplicação de coimas nos termos do presente artigo relativamente a
violações do presente regulamento a que se referem os n.os 4, 5 e 6 é, em cada caso individual, efetiva, proporcionada e
dissuasiva.
2.
Consoante as circunstâncias de cada caso, as coimas são aplicadas para além ou em vez das medidas referidas no
artigo 58.o, n.o 2, alíneas a) a h) e j). Ao decidir sobre a aplicação de uma coima e sobre o montante da coima em cada
caso individual, é tido em devida consideração o seguinte:
a) A natureza, a gravidade e a duração da infração tendo em conta a natureza, o âmbito ou o objetivo do tratamento de
dados em causa, bem como o número de titulares de dados afetados e o nível de danos por eles sofridos;
b) O caráter intencional ou negligente da infração;
c) A iniciativa tomada pelo responsável pelo tratamento ou pelo subcontratante para atenuar os danos sofridos pelos
titulares;
d) O grau de responsabilidade do responsável pelo tratamento ou do subcontratante tendo em conta as medidas
técnicas ou organizativas por eles implementadas nos termos dos artigos 25.o e 32.o;
e) Quaisquer infrações pertinentes anteriormente cometidas pelo responsável pelo tratamento ou pelo subcontratante;
f) O grau de cooperação com a autoridade de controlo, a fim de sanar a infração e atenuar os seus eventuais efeitos
negativos;
g) As categorias específicas de dados pessoais afetadas pela infração;
h) A forma como a autoridade de controlo tomou conhecimento da infração, em especial se o responsável pelo
tratamento ou o subcontratante a notificaram, e em caso afirmativo, em que medida o fizeram;
i) O cumprimento das medidas a que se refere o artigo 58.o, n.o 2, caso as mesmas tenham sido previamente impostas
ao responsável pelo tratamento ou ao subcontratante em causa relativamente à mesma matéria;
j) O cumprimento de códigos de conduta aprovados nos termos do artigo 40.o ou de procedimento de certificação
aprovados nos termos do artigo 42.o; e
k) Qualquer outro fator agravante ou atenuante aplicável às circunstâncias do caso, como os benefícios financeiros
obtidos ou as perdas evitadas, direta ou indiretamente, por intermédio da infração.
3.
Se o responsável pelo tratamento ou o subcontratante violar, intencionalmente ou por negligência, no âmbito das
mesmas operações de tratamento ou de operações ligadas entre si, várias disposições do presente regulamento, o
montante total da coima não pode exceder o montante especificado para a violação mais grave.
4.
A violação das disposições a seguir enumeradas está sujeita, em conformidade com o n.o 2, a coimas até
10 000 000 EUR ou, no caso de uma empresa, até 2 % do seu volume de negócios anual a nível mundial corres
pondente ao exercício financeiro anterior, consoante o montante que for mais elevado:
a) As obrigações do responsável pelo tratamento e do subcontratante nos termos dos artigos 8.o, 11.o, 25.o a 39.o e 42.o
e 43.o;
b) As obrigações do organismo de certificação nos termos dos artigos 42.o e 43.o;
c) As obrigações do organismo de supervisão nos termos do artigo 41.o, n.o 4;
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5.
A violação das disposições a seguir enumeradas está sujeita, em conformidade com o n.o 2, a coimas até
20 000 000 EUR ou, no caso de uma empresa, até 4 % do seu volume de negócios anual a nível mundial corres
pondente ao exercício financeiro anterior, consoante o montante que for mais elevado:
a) Os princípios básicos do tratamento, incluindo as condições de consentimento, nos termos dos artigos 5.o, 6.o, 7.o
e 9.o;
b) Os direitos dos titulares dos dados nos termos dos artigos 12.o a 22.o;
c) As transferências de dados pessoais para um destinatário num país terceiro ou uma organização internacional nos
termos dos artigos 44.o a 49.o;
d) As obrigações nos termos do direito do Estado-Membro adotado ao abrigo do capítulo IX;
e) O incumprimento de uma ordem de limitação, temporária ou definitiva, relativa ao tratamento ou à suspensão de
fluxos de dados, emitida pela autoridade de controlo nos termos do artigo 58.o, n.o 2, ou o facto de não facultar
acesso, em violação do artigo 58.o, n.o 1.
6.
O incumprimento de uma ordem emitida pela autoridade de controlo a que se refere o artigo 58.o, n.o 2, está
sujeito, em conformidade com o n.o 2 do presente artigo, a coimas até 20 000 000 EUR ou, no caso de uma empresa,
até 4 % do seu volume de negócios anual a nível mundial correspondente ao exercício financeiro anterior, consoante o
montante mais elevado.
7.
Sem prejuízo dos poderes de correção das autoridades de controlo nos termos do artigo 58.o, n.o 2, os Estados-Membros podem prever normas que permitam determinar se e em que medida as coimas podem ser aplicadas às
autoridades e organismos públicos estabelecidos no seu território.
8.
O exercício das competências que lhe são atribuídas pelo presente artigo por parte da autoridade de controlo fica
sujeito às garantias processuais adequadas nos termos do direito da União e dos Estados-Membros, incluindo o direito à
ação judicial e a um processo equitativo.
9.
Quando o sistema jurídico dos Estados-Membros não preveja coimas, pode aplicar-se o presente artigo de modo a
que a coima seja proposta pela autoridade de controlo competente e imposta pelos tribunais nacionais competentes,
garantindo ao mesmo tempo que estas medidas jurídicas corretivas são eficazes e têm um efeito equivalente às coimas
impostas pelas autoridades de controlo. Em todo o caso, as coimas impostas devem ser efetivas, proporcionadas e
dissuasivas. Os referidos Estados-Membros notificam a Comissão das disposições de direito interno que adotarem nos
termos do presente número até 25 de maio de 2018 e, sem demora, de qualquer alteração subsequente das mesmas.

Artigo 84.o
Sanções
1.
Os Estados-Membros estabelecem as regras relativas às outras sanções aplicáveis em caso de violação do disposto
no presente regulamento, nomeadamente às violações que não são sujeitas a coimas nos termos do artigo 7983.o, e
tomam todas as medidas necessárias para garantir a sua aplicação. As sanções previstas devem ser efetivas, propor
cionadas e dissuasivas.
2.
Os Estados-Membros notificam a Comissão das disposições do direito interno que adotarem nos termos do n.o 1,
até 25 de maio de 2018 e, sem demora, de qualquer alteração subsequente das mesmas.

CAPÍTULO IX

Disposições relativas a situações específicas de tratamento
Artigo 85.o
Tratamento e liberdade de expressão e de informação
1.
Os Estados-Membros conciliam por lei o direito à proteção de dados pessoais nos termos do presente regulamento
com o direito à liberdade de expressão e de informação, incluindo o tratamento para fins jornalísticos e para fins de
expressão académica, artística ou literária.
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2.
Para o tratamento efetuado para fins jornalísticos ou para fins de expressão académica, artística ou literária, os
Estados-Membros estabelecem isenções ou derrogações do capítulo II (princípios), do capítulo III (direitos do titular dos
dados), do capítulo IV (responsável pelo tratamento e subcontratante), do capítulo V (transferência de dados pessoais
para países terceiros e organizações internacionais), do capítulo VI (autoridades de controlo independentes), do
capítulo VII (cooperação e coerência) e do capítulo IX (situações específicas de tratamento de dados) se tais isenções ou
derrogações forem necessárias para conciliar o direito à proteção de dados pessoais com a liberdade de expressão e de
informação.
3.
Os Estados-Membros notificam a Comissão das disposições de direito interno que adotarem nos termos do n.o 2 e,
sem demora, de qualquer alteração subsequente das mesmas.

Artigo 86.o
Tratamento e acesso do público aos documentos oficiais
Os dados pessoais que constem de documentos oficiais na posse de uma autoridade pública ou de um organismo
público ou privado para a prossecução de atribuições de interesse público podem ser divulgados pela autoridade ou
organismo nos termos do direito da União ou do Estado-Membro que for aplicável à autoridade ou organismo público,
a fim de conciliar o acesso do público a documentos oficiais com o direito à proteção dos dados pessoais nos termos do
presente regulamento.

Artigo 87.o
Tratamento do número de identificação nacional
Os Estados-Membros podem determinar em pormenor as condições específicas aplicáveis ao tratamento de um número
de identificação nacional ou de qualquer outro elemento de identificação de aplicação geral. Nesse caso, o número de
identificação nacional ou qualquer outro elemento de identificação de aplicação geral é exclusivamente utilizado
mediante garantias adequadas dos direitos e liberdades do titular dos dados nos termos do presente regulamento.

Artigo 88.o
Tratamento no contexto laboral
1.
Os Estados-Membros podem estabelecer, no seu ordenamento jurídico ou em convenções coletivas, normas mais
específicas para garantir a defesa dos direitos e liberdades no que respeita ao tratamento de dados pessoais dos
trabalhadores no contexto laboral, nomeadamente para efeitos de recrutamento, execução do contrato de trabalho,
incluindo o cumprimento das obrigações previstas no ordenamento jurídico ou em convenções coletivas, de gestão,
planeamento e organização do trabalho, de igualdade e diversidade no local de trabalho, de saúde e segurança no
trabalho, de proteção dos bens do empregador ou do cliente e para efeitos do exercício e gozo, individual ou coletivo,
dos direitos e benefícios relacionados com o emprego, bem como para efeitos de cessação da relação de trabalho.
2.
As normas referidas incluem medidas adequadas e específicas para salvaguardar a dignidade, os interesses legítimos
e os direitos fundamentais do titular dos dados, com especial relevo para a transparência do tratamento de dados, a
transferência de dados pessoais num grupo empresarial ou num grupo de empresas envolvidas numa atividade
económica conjunta e os sistemas de controlo no local de trabalho.
3.
Os Estados-Membros notificam a Comissão das disposições de direito interno que adotarem nos termos do n.o 1,
até 25 de maio de 2018 e, sem demora, de qualquer alteração subsequente das mesmas.

Artigo 89.o
Garantias e derrogações relativas ao tratamento para fins de arquivo de interesse público ou para
fins de investigação científica ou histórica ou para fins estatísticos
1.
O tratamento para fins de arquivo de interesse público, ou para fins de investigação científica ou histórica ou para
fins estatísticos, está sujeito a garantias adequadas, nos termos do presente regulamento, para os direitos e liberdades do
titular dos dados. Essas garantias asseguram a adoção de medidas técnicas e organizativas a fim de assegurar,
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nomeadamente, o respeito do princípio da minimização dos dados. Essas medidas podem incluir a pseudonimização,
desde que os fins visados possam ser atingidos desse modo. Sempre que esses fins possam ser atingidos por novos
tratamentos que não permitam, ou já não permitam, a identificação dos titulares dos dados, os referidos fins são
atingidos desse modo.
2.
Quando os dados pessoais sejam tratados para fins de investigação científica ou histórica ou para fins estatísticos,
o direito da União ou dos Estados-Membros pode prever derrogações aos direitos a que se referem os artigos 15.o, 16.o,
18.o e 21.o, sob reserva das condições e garantias previstas no n.o 1 do presente artigo, na medida em que esses direitos
sejam suscetíveis de tornar impossível ou prejudicar gravemente a realização dos fins específicos e que tais derrogações
sejam necessárias para a prossecução desses fins.
3.
Quando os dados pessoais sejam tratados para fins de arquivo de interesse público, o direito da União ou dos
Estados-Membros pode prever derrogações aos direitos a que se referem os artigos 15.o, 16.o, 18.o, 19.o, 20.o e 21.o, sob
reserva das condições e garantias previstas no n.o 1 do presente artigo, na medida em que esses direitos sejam suscetíveis
de tornar impossível ou prejudicar gravemente a realização dos fins específicos e que tais derrogações sejam necessárias
para a prossecução desses fins.
4.
Quando o tratamento de dados previsto no n.os 2 e 3 também se destine, simultaneamente, a outros fins, as
derrogações aplicam-se apenas ao tratamento de dados para os fins previstos nesses números.

Artigo 90.o
Obrigações de sigilo
1.
Os Estados-Membros podem adotar normas específicas para estabelecer os poderes das autoridades de controlo
previstos no artigo 58.o, n.o 1, alíneas e) e f), relativamente a responsáveis pelo tratamento ou a subcontratantes sujeitos,
nos termos do direito da União ou do Estado-Membro ou de normas instituídas pelos organismos nacionais
competentes, a uma obrigação de sigilo profissional ou a outras obrigações de sigilo equivalentes, caso tal seja necessário
e proporcionado para conciliar o direito à proteção de dados pessoais com a obrigação de sigilo. Essas normas são
aplicáveis apenas no que diz respeito aos dados pessoais que o responsável pelo seu tratamento ou o subcontratante
tenha recebido, ou que tenha recolhido no âmbito de uma atividade abrangida por essa obrigação de sigilo ou em
resultado da mesma.
2.
Os Estados-Membros notificam a Comissão das normas que adotarem nos termos do n.o 1, até 25 de maio
de 2018 e, sem demora, de qualquer alteração subsequente das mesmas.

Artigo 91.o
Normas vigentes em matéria de proteção dos dados das igrejas e associações religiosas
1.
Quando, num Estado-Membro, as igrejas e associações ou comunidades religiosas apliquem, à data da entrada em
vigor do presente regulamento, um conjunto completo de normas relativas à proteção das pessoas singulares relati
vamente ao tratamento, tais normas podem continuar a ser aplicadas, desde que cumpram o presente regulamento.
2.
As igrejas e associações religiosas que apliquem um conjunto completo de normas nos termos do n.o 1 do
presente artigo ficam sujeitas à supervisão de uma autoridade de controlo independente que pode ser específico, desde
que cumpra as condições estabelecidas no capítulo VI do presente regulamento.

CAPÍTULO X

Atos delegados e atos de execução
Artigo 92.o
Exercício da delegação
1.

O poder de adotar atos delegados é conferido à Comissão nas condições estabelecidas no presente artigo.
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2.
O poder de adotar atos delegados referido no artigo 12.o, n.o 8, e no artigo 43.o, n.o 8, é conferido à Comissão por
tempo indeterminado a contar de 24 de maio de 2016.
3.
A delegação de poderes referida no artigo 12.o, n.o 8, e no artigo 43.o, n.o 8, pode ser revogada em qualquer
momento pelo Parlamento Europeu ou pelo Conselho. A decisão de revogação põe termo à delegação dos poderes nela
especificados. A decisão de revogação produz efeitos a partir do dia seguinte ao da sua publicação no Jornal Oficial da
União Europeia ou de uma data posterior nela especificada. A decisão de revogação não afeta os atos delegados já em
vigor.
4.

Assim que adotar um ato delegado, a Comissão notifica-o simultaneamente ao Parlamento Europeu e ao Conselho.

5.
Os atos delegados adotados nos termos do artigo 12.o, n.o 8, e do artigo 43.o, n.o 8, só entram em vigor se não
tiverem sido formuladas objeções pelo Parlamento Europeu ou pelo Conselho no prazo de três meses a contar da
notificação do ato ao Parlamento Europeu e ao Conselho, ou se, antes do termo desse prazo, o Parlamento Europeu e o
Conselho tiverem informado a Comissão de que não têm objeções a formular. O referido prazo é prorrogável por três
meses por iniciativa do Parlamento Europeu ou do Conselho.

Artigo 93.o
Procedimento de comité
1.

A Comissão é assistida por um comité. Esse comité é um comité na aceção do Regulamento (UE) n.o 182/2011.

2.

Caso se remeta para o presente número, aplica-se o artigo 5.o do Regulamento (UE) n.o 182/2011.

3.
Caso se remeta para o presente número, aplica-se o artigo 8.o do Regulamento (UE) n.o 182/2011, em conjugação
com o seu artigo 5.o.

CAPÍTULO XI

Disposições finais
Artigo 94.o
Revogação da Diretiva 95/46/CE
1.

A Diretiva 95/46/CE é revogada com efeitos a partir de 25 de maio de 2018.

2.
As remissões para a diretiva revogada são consideradas remissões para presente regulamento. As referências ao
Grupo de proteção das pessoas no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais, criado pelo artigo 29.o da
Diretiva 95/46/CE, são consideradas referências ao Comité Europeu para a Proteção de Dados criado pelo presente
regulamento.

Artigo 95.o
Relação com a Diretiva 2002/58/CE
O presente regulamento não impõe obrigações suplementares a pessoas singulares ou coletivas no que respeita ao
tratamento no contexto da prestação de serviços de comunicações eletrónicas disponíveis nas redes públicas de
comunicações na União em matérias que estejam sujeitas a obrigações específicas com o mesmo objetivo estabelecidas
na Diretiva 2002/58/CE.
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Artigo 96.o
Relação com acordos celebrados anteriormente
Os acordos internacionais celebrados pelos Estados-Membros antes de 24 de maio de 2016, que impliquem a transfe
rência de dados pessoais para países terceiros ou organizações internacionais e que sejam conformes com o direito da
União aplicável antes dessa data, permanecem em vigor até serem alterados, substituídos ou revogados.

Artigo 97.o
Relatórios da Comissão
1.
Até 25 de maio de 2020 e subsequentemente de quatro anos em quatro anos, a Comissão apresenta ao
Parlamento Europeu e ao Conselho um relatório sobre a avaliação e revisão do presente regulamento. Os relatórios são
tornados públicos.
2.
No contexto das avaliações e revisões referidas no n.o 1, a Comissão examina, nomeadamente, a aplicação e o
funcionamento do:
a) Capítulo V sobre a transferência de dados pessoas para países terceiros ou organizações internacionais, com especial
destaque para as decisões adotadas nos termos do artigo 45.o, n.o 3, do presente regulamento, e as decisões adotadas
com base no artigo 25.o, n.o 6, da Diretiva 95/46/CE;
b) Capítulo VII sobre cooperação e coerência.
3.

Para o efeito do n.o 1, a Comissão pode solicitar informações aos Estados-Membros e às autoridades de controlo.

4.
Ao efetuar as avaliações e as revisões a que se referem os n.os 1 e 2, a Comissão tem em consideração as posições e
as conclusões a que tenham chegado o Parlamento Europeu, o Conselho e outros organismos ou fontes pertinentes.
5.
Se necessário, a Comissão apresenta propostas adequadas com vista à alteração do presente regulamento
atendendo, em especial, à evolução das tecnologias da informação e aos progressos da Sociedade da Informação.

Artigo 98.o
Revisão de outros atos jurídicos da União em matéria de proteção de dados
Se necessário, a Comissão apresenta propostas legislativas com vista à alteração de outros atos jurídicos da União sobre
a proteção dos dados pessoais, a fim de assegurar uma proteção uniforme e coerente das pessoas singulares no que diz
respeito ao tratamento. Tal incide nomeadamente sobre as normas relativas à proteção das pessoas singulares no que diz
respeito ao tratamento pelas instituições, órgãos, organismos e agências da União e a livre circulação desses dados.

Artigo 99.o
Entrada em vigor e aplicação
1.
O presente regulamento entra em vigor no vigésimo dia seguinte ao da sua publicação no Jornal Oficial da União
Europeia.
2.

O presente regulamento é aplicável a partir de 25 de maio de 2018.
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O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e diretamente aplicável em
todos os Estados-Membros.
Feito em Bruxelas, em 27 de abril de 2016.

Pelo Parlamento Europeu

Pelo Conselho

O Presidente

A Presidente

M. SCHULZ

J.A. HENNIS-PLASSCHAERT

Lei n.º 35/2014 de 20 de junho,
Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas
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PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
Decreto do Presidente da República n.º 46/2014
de 20 de junho

O Presidente da República decreta, nos termos do artigo 135.º, alínea a) da Constituição, o seguinte:
É nomeado, sob proposta do Governo, o ministro plenipotenciário de 2.ª classe Paulo Jorge Sousa da Cunha
Alves como Embaixador de Portugal não residente na
República de Fiji.
Assinado em 3 de junho de 2014.
Publique-se.
O Presidente da República, ANÍBAL CAVACO SILVA.
Referendado em 12 de junho de 2014.
O Primeiro-Ministro, Pedro Passos Coelho. — O Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Rui Manuel
Parente Chancerelle de Machete.
Decreto do Presidente da República n.º 47/2014
de 20 de junho

O Presidente da República decreta, nos termos do artigo 135.º, alínea a) da Constituição, o seguinte:
É nomeado, sob proposta do Governo, o ministro plenipotenciário de 1.ª classe Luís Manuel Barreira de Sousa
como Embaixador de Portugal não residente na Malásia.
Assinado em 3 de junho de 2014.
Publique-se.
O Presidente da República, ANÍBAL CAVACO SILVA.
Referendado em 12 de junho de 2014.
O Primeiro-Ministro, Pedro Passos Coelho. — O Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Rui Manuel
Parente Chancerelle de Machete.

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA
Lei n.º 35/2014
de 20 de junho

Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas

A Assembleia da República decreta, nos termos da
alínea c) do artigo 161.º da Constituição, o seguinte:
Artigo 1.º
Objeto

A presente lei aprova a Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas.
Artigo 2.º
Aprovação

É aprovada, em anexo à presente lei e que dela faz parte
integrante, a Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas,
abreviadamente designada por LTFP.

Artigo 3.º
Contagem dos prazos

Os prazos previstos na LTFP contam-se nos termos do
Código do Procedimento Administrativo.
Artigo 4.º
Publicação

1 — São publicados na 2.ª série do Diário da República,
por extrato:
a) Os atos de nomeação, bem como os que determinam,
relativamente aos trabalhadores nomeados, mudanças definitivas de órgão ou serviço ou de categoria;
b) Os contratos por tempo indeterminado, bem como
os atos que determinam, relativamente aos trabalhadores
contratados, mudanças definitivas de órgão ou serviço ou
de categoria;
c) As comissões de serviço;
d) Os atos de cessação das modalidades de vínculo de
emprego público referidas nas alíneas anteriores.
2 — Dos extratos dos atos e contratos consta a indicação
da carreira, categoria e posição remuneratória do nomeado
ou contratado.
Artigo 5.º
Outras formas de publicitação

1 — São afixados no órgão ou serviço e inseridos em
página eletrónica, por extrato:
a) Os atos de nomeação e as respetivas renovações;
b) Os contratos a termo resolutivo e as respetivas renovações;
c) Os contratos de prestação de serviço e as respetivas
renovações;
d) As cessações das modalidades de vínculo referidas
nas alíneas anteriores.
2 — Dos extratos dos atos e contratos consta a indicação
da carreira, categoria e posição remuneratória do nomeado
ou contratado, ou, sendo o caso, da função a desempenhar
e respetiva retribuição, bem como do respetivo prazo.
3 — Dos extratos dos contratos de prestação de serviços
consta ainda a referência à concessão do visto ou à emissão
da declaração de conformidade ou, sendo o caso, à sua
dispensabilidade.
Artigo 6.º
Exercício de funções públicas por beneficiários de pensões
de reforma pagas pela segurança
social ou por outras entidades gestoras de fundos

1 — O regime de exercício de funções públicas previsto nos artigos 78.º e 79.º do Estatuto da Aposentação,
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 498/72, de 9 de dezembro,
na redação atual, é aplicável aos beneficiários de pensões
de reforma da segurança social e de pensões, de base ou
complementares, pagas por quaisquer entidades públicas,
independentemente da respetiva natureza institucional,
associativa ou empresarial, do seu âmbito territorial, nacional, regional ou municipal, e do grau de independência ou
autonomia, incluindo entidades reguladoras, de supervisão
ou controlo, diretamente ou por intermédio de terceiros,
nomeadamente seguradoras e entidades gestoras de fundos de pensões ou planos de pensões, a quem venha a ser
autorizada a situação de cumulação.
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2 — No prazo de 10 dias, a contar da data de início de
funções, os beneficiários a que se refere o número anterior
devem comunicar ao serviço processador da pensão aquele
início de funções.
3 — Quando se verifiquem situações de exercício de
funções nos termos do n.º 1, o serviço processador da
pensão suspende o respetivo pagamento.
4 — O disposto no presente artigo não é aplicável aos
reformados por invalidez ou por incapacidade para o trabalho cuja pensão total seja inferior a uma vez e meia o
valor do indexante dos apoios sociais (IAS).
5 — As entidades referidas no n.º 1 que paguem pensões,
subvenções ou outras prestações pecuniárias da mesma
natureza, de base ou complementares, são obrigadas a
comunicar à Caixa Geral de Aposentações, I.P. (CGA, I.P.),
até ao dia 20 de cada mês, os montantes abonados nesse
mês por beneficiário.
6 — O incumprimento pontual do dever de comunicação
previsto no número anterior constitui o dirigente máximo
da entidade pública pessoal e solidariamente responsável,
juntamente com o beneficiário, pelo reembolso à CGA, I.P.,
das importâncias que esta venha a abonar indevidamente
em consequência daquela omissão.
7 — O regime fixado no presente artigo tem natureza
imperativa, prevalecendo sobre quaisquer outras normas,
gerais ou especiais, em contrário.
Artigo 7.º
Duração dos contratos a termo certo para a execução
de projetos de investigação e desenvolvimento

1 — Nos contratos a termo certo para a execução de
projetos de investigação e desenvolvimento a que se refere
o artigo 122.º da Lei n.º 62/2007, de 10 de setembro, o
termo estipulado deve corresponder à duração previsível
dos projetos, não podendo exceder seis anos.
2 — Os contratos a que se refere o número anterior podem
ser renovados uma única vez, por período igual ou inferior
ao inicialmente contratado, desde que a duração máxima
do contrato, incluindo a renovação, não exceda seis anos.
3 — Os contratos de duração superior a três anos estão
sujeitos a autorização dos membros do Governo responsáveis pelas áreas das finanças e da Administração Pública
e da tutela:
a) No momento da celebração do contrato, quando o período inicialmente contratado seja superior a três anos; ou
b) No momento da renovação do contrato, quando a
duração do mesmo, incluindo a renovação, seja superior
a três anos.
4 — Os contratos a termo certo para a execução de
projetos de investigação celebrados com as instituições
públicas de investigação científica e desenvolvimento tecnológico integradas no Sistema Científico e Tecnológico
Nacional são objeto de regime especial a consagrar no
âmbito da revisão da carreira de investigação científica.
Artigo 8.º
Contratos a termo

A LTFP é aplicável aos contratos a termo em execução na data da entrada em vigor da presente lei, exceto
quanto às matérias relativas à constituição do contrato
e a efeitos de factos ou situações totalmente anteriores
àquele momento.

Artigo 9.º
Aplicação no tempo

1 — Ficam sujeitos ao regime previsto na LTFP aprovada pela presente lei os vínculos de emprego público e
os instrumentos de regulamentação coletiva de trabalho
constituídos ou celebrados antes da sua entrada em vigor,
salvo quanto a condições de validade e a efeitos de factos
ou situações totalmente anteriores àquele momento.
2 — As disposições de instrumento de regulamentação
coletiva de trabalho contrárias a norma imperativa da LTFP
consideram-se automaticamente substituídas pelo conteúdo
da norma legal, à data de entrada em vigor da presente lei.
3 — Independentemente do prazo de vigência do instrumento de regulamentação coletiva de trabalho, as partes
podem proceder à revisão parcial deste instrumento para
adequar as suas cláusulas à lei, no prazo de seis meses após
a entrada em vigor da presente lei.
4 — Os acordos coletivos de trabalho em vigor podem
ser denunciados no prazo de um ano, a contar da entrada
em vigor da presente lei.
Artigo 10.º
Âmbito de aplicação subjetivo dos acordos
coletivos de trabalho

1 — O disposto na LTFP em matéria de âmbito de aplicação subjetivo dos instrumentos de regulamentação coletiva é aplicável aos acordos coletivos de trabalho vigentes
à data da entrada em vigor da presente lei.
2 — O direito de oposição e o direito de opção previstos
respetivamente nos n.os 3 e 5 do artigo 370.º da LTFP devem
ser exercidos no prazo de 60 dias, a contar da entrada em
vigor da presente lei.
3 — Com a entrada em vigor da LTFP são revogados os
regulamentos de extensão emitidos ao abrigo da legislação
revogada pela presente lei.
Artigo 11.º
Novo regime disciplinar

1 — O regime disciplinar previsto na LTFP é imediatamente aplicável aos factos praticados, aos processos
instaurados e às penas em curso de execução na data da
entrada em vigor da presente lei, quando se revele, em
concreto, mais favorável ao trabalhador e melhor garanta
a sua audiência e defesa.
2 — Ao prazo de prescrição da infração disciplinar
previsto no artigo 178.º na LTFP aplica-se o disposto no
artigo 337.º do Código do Trabalho, aprovado pela Lei
n.º 7/2009, de 12 de fevereiro, na redação atual.
Artigo 12.º
Compensação em caso de cessação de contrato
de trabalho em funções públicas

1 — Em caso de extinção do vínculo de emprego público, na modalidade de contrato de trabalho em funções
públicas por tempo indeterminado celebrado antes da entrada em vigor da presente lei, a compensação é calculada
do seguinte modo:
a) Em relação ao período de duração do contrato até à
data da entrada em vigor da presente lei, o montante da
compensação corresponde a um mês de remuneração base
por cada ano completo de antiguidade;
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b) Em relação ao período de duração do contrato a partir
da data referida na alínea anterior, o montante da compensação é o previsto na LTFP.
2 — No caso de cessação do contrato de trabalho a
termo a compensação é calculada do seguinte modo:
a) Em relação ao período de duração do contrato até à
data da entrada em vigor da presente lei, o montante da
compensação é o previsto no Regime do Contrato de Trabalho em Funções Públicas aprovado pela Lei n.º 59/2008,
de 11 de setembro, na redação atual;
b) Em relação ao período de duração do contrato a partir
da data referida na alínea anterior, o montante da compensação é o previsto na LTFP.
Artigo 13.º
Situações vigentes de licença extraordinária

1 — Os trabalhadores a quem tenha sido concedida licença extraordinária ao abrigo do artigo 32.º da
Lei n.º 53/2006, de 7 de dezembro, alterada pelas Leis
n.os 11/2008, de 20 de fevereiro, 64-A/2008, de 31 de dezembro, e 64-B/2011, de 30 de dezembro, e revogada pela
Lei n.º 80/2013, de 28 de novembro, mantêm-se nessa situação, aplicando-se-lhes o regime previsto naquele artigo.
2 — Aos trabalhadores que ainda se encontrem em licença extraordinária são reduzidas em 50 % as percentagens da remuneração ilíquida a considerar para efeitos de
determinação da respetiva subvenção mensal, previstas
nos n.os 5 e 12 do artigo 32.º da lei referida no número
anterior.
3 — O valor da subvenção mensal, calculado nos termos do número anterior, não pode, em qualquer caso, ser
superior a duas vezes o valor do IAS.
4 — Para efeitos de determinação da subvenção a que
se referem os números anteriores, considera-se a remuneração que o trabalhador auferia na situação de mobilidade
especial sem o limite a que se refere o n.º 3 do artigo 31.º
da lei referida no n.º 1.
5 — O disposto nos n.os 2 e 3 não prejudica a aplicação
dos regimes de redução remuneratória a que haja lugar.
6 — O disposto nos n.os 8 a 10 do artigo 32.º da lei referida no n.º 1, aplicável às licenças extraordinárias vigentes,
abrange a proibição de exercer qualquer atividade profissional remunerada em órgãos, serviços e organismos das
administrações públicas, bem como associações públicas
e entidades públicas empresariais, independentemente da
sua duração, regularidade e forma de remuneração, da
modalidade e natureza do contrato, pública ou privada,
laboral ou de aquisição de serviços.
7 — O disposto no número anterior é aplicável nos
casos em que o trabalhador em situação de licença extraordinária se obriga pessoalmente ou em que o exercício de
funções ocorre no âmbito de um contrato celebrado pelo
serviço ou entidade públicos ali referidos com sociedades
unipessoais ou com pessoas coletivas com as quais aquele
tenha uma relação.
Artigo 14.º
Normas aplicáveis aos trabalhadores integrados
no regime de proteção social convergente

O disposto nos artigos 15.º a 41.º é aplicável aos trabalhadores integrados no regime de proteção social convergente.

Artigo 15.º
Faltas por doença

1 — A falta por motivo de doença devidamente comprovada não afeta qualquer direito do trabalhador, salvo
o disposto nos números seguintes.
2 — Sem prejuízo de outras disposições legais, a falta
por motivo de doença devidamente comprovada determina:
a) A perda da totalidade da remuneração diária nos primeiro, segundo e terceiro dias de incapacidade temporária,
nas situações de faltas seguidas ou interpoladas;
b) A perda de 10 % da remuneração diária, a partir do
quarto dia e até ao trigésimo dia de incapacidade temporária.
3 — A contagem dos períodos de três e 27 dias a que
se referem, respetivamente, as alíneas a) e b) do número
anterior é interrompida sempre que se verifique a retoma
da prestação de trabalho.
4 — A aplicação da alínea b) do n.º 2 depende da prévia
ocorrência de três dias sucessivos e não interpolados de
faltas por incapacidade temporária nos termos da alínea a)
do mesmo número.
5 — A falta por motivo de doença nas situações a que
se refere a alínea a) do n.º 2 não implica a perda da remuneração base diária nos casos de internamento hospitalar,
faltas por motivo de cirurgia ambulatória, doença por tuberculose e doença com início no decurso do período de
atribuição do subsídio parental que ultrapasse o termo
deste período.
6 — As faltas por doença descontam na antiguidade para
efeitos de carreira quando ultrapassem 30 dias seguidos
ou interpolados em cada ano civil.
7 — O disposto nos n.os 2 a 6 não se aplica às faltas
por doença dadas por pessoas com deficiência, quando
decorrentes da própria deficiência.
8 — As faltas por doença implicam sempre a perda do
subsídio de refeição.
9 — O disposto nos números anteriores não prejudica
o recurso a faltas por conta do período de férias.
Artigo 16.º
Carreira contributiva

1 — Durante o período de faltas por motivo de doença
a que se refere o artigo anterior, mantém-se a contribuição
total das entidades empregadoras para a CGA, I.P., no caso
dos trabalhadores integrados no regime de proteção social
convergente, determinada em função da remuneração relevante para o efeito à data da ocorrência da falta.
2 — O período de faltas por motivo de doença a que
se refere o artigo anterior é equivalente à entrada de quotizações do trabalhador para efeitos das eventualidades
invalidez, velhice e morte.
3 — Nas situações a que se refere o número anterior, o
valor a considerar para efeitos de equivalência a entrada
de quotizações é determinado com base na remuneração
de referência.
4 — No caso das faltas com perda parcial da remuneração, a que se refere a alínea b) do n.º 2 do artigo anterior,
a equivalência à entrada de quotizações do trabalhador
respeita unicamente à remuneração de referência.
5 — A entidade empregadora procede, mensalmente,
à comunicação das faltas ocorridas ao abrigo do artigo
anterior, nos termos a definir pela CGA, I.P.
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Artigo 17.º
Justificação da doença

1 — O trabalhador impedido de comparecer ao serviço
por motivo de doença deve indicar o local onde se encontra e apresentar o documento comprovativo previsto nos
números seguintes, no prazo de cinco dias úteis.
2 — A doença deve ser comprovada mediante declaração
passada por estabelecimento hospitalar, centro de saúde,
incluindo as modalidades de atendimento complementar
e permanente, ou instituições destinadas à prevenção ou
reabilitação de toxicodependência ou alcoolismo, integrados no Serviço Nacional de Saúde, de modelo aprovado
por portaria dos membros do Governo responsáveis pelas
áreas da saúde e da Administração Pública.
3 — A doença pode, ainda, ser comprovada, através de
preenchimento do modelo referido no número anterior, por
médico privativo dos serviços, por médico de outros estabelecimentos públicos de saúde, bem como por médicos
ao abrigo de acordos com qualquer dos subsistemas de
saúde da Administração Pública no âmbito da especialidade
médica objeto do respetivo acordo.
4 — Nas situações de internamento, a comprovação
pode, igualmente, ser efetuada por estabelecimento particular com autorização legal de funcionamento, concedida
pelo Ministério da Saúde.
5 — A falta de entrega do documento comprovativo
da doença nos termos do n.º 1 implica, se não for devidamente fundamentada, a injustificação das faltas dadas até à
data da entrada do documento comprovativo nos serviços.
6 — Os documentos comprovativos da doença podem
ser entregues diretamente nos serviços ou enviados aos
mesmos através do correio, devidamente registados, relevando, neste último caso, a data da respetiva expedição
para efeitos de cumprimento dos prazos de entrega fixados neste artigo, se a data da sua entrada nos serviços for
posterior ao limite dos referidos prazos.
7 — O documento comprovativo da doença pode ainda
ser remetido por via eletrónica pelas entidades referidas
nos n.os 2 a 4, no momento da certificação da situação de
doença, ao serviço em que o trabalhador exerce funções
ou a organismo ao qual seja cometida a competência de
recolha centralizada de tais documentos, sendo de imediato
facultado ao trabalhador cópia do referido documento ou
documento comprovativo desse envio.

i) A menção expressa de que a doença não implica a
permanência na residência ou no local em que se encontra
doente, quando for o caso.
2 — Quando tiver havido internamento e este cessar, o
trabalhador deve apresentar-se ao serviço com o respetivo
documento de alta ou, no caso de ainda não estar apto a
regressar, proceder à comunicação e apresentar documento
comprovativo da doença nos termos do disposto no artigo
anterior, contando-se os prazos nele previstos a partir do
dia em que teve alta.
3 — Cada declaração de doença é válida pelo período
que o médico indicar como duração previsível da doença,
o qual não pode exceder 30 dias.
4 — Se a situação de doença se mantiver para além
do período previsto pelo médico, deve ser entregue nova
declaração, sendo aplicável o disposto nos n.os 1 e 5 do
artigo anterior.
Artigo 19.º
Doença ocorrida no estrangeiro

Artigo 18.º

1 — O trabalhador que adoeça no estrangeiro deve, por
si ou por interposta pessoa, comunicar o facto ao serviço
no prazo de sete dias úteis.
2 — Salvo a ocorrência de motivos que o impossibilitem
ou dificultem em termos que afastem a sua exigibilidade,
os documentos comprovativos de doença ocorrida no estrangeiro devem ser visados pela autoridade competente da
missão diplomática ou consular da área onde o interessado
se encontra doente e entregues ou enviados ao respetivo
serviço no prazo de 20 dias úteis, a contar nos termos do
artigo 72.º do Código do Procedimento Administrativo,
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de novembro,
na redação atual.
3 — Se a comunicação e o documento comprovativo
de doença foram enviados através do correio, sob registo,
releva a data da respetiva expedição para efeitos do cumprimento dos prazos referidos nos números anteriores, se
a data da sua entrada nos serviços for posterior ao limite
daqueles prazos.
4 — A falta da comunicação referida no n.º 1 ou da
entrega dos documentos comprovativos da doença nos
termos dos números anteriores implica, se não for devidamente fundamentada, a injustificação das faltas dadas
até à data da receção da comunicação ou da entrada dos
documentos.

Meios de prova

Artigo 20.º

1 — A declaração de doença deve ser devidamente
assinada pelo médico, autenticada pelas entidades com
competência para a sua emissão nos casos previstos no
n.º 2 do artigo anterior e conter:

Verificação domiciliária da doença

a) A identificação do médico;
b) O número da cédula profissional do médico;
c) A identificação do acordo com um subsistema de
saúde ao abrigo do qual é comprovada a doença;
d) O número do bilhete de identidade ou o número do
cartão do cidadão do trabalhador;
e) A identificação do subsistema de saúde e o número
de beneficiário do trabalhador;
f) A menção da impossibilidade de comparência ao
serviço;
g) A duração previsível da doença;
h) Indicação de ter havido ou não internamento;

1 — Salvo nos casos de internamento, de atestado médico passado nos termos do n.º 2 do artigo 17.º e de doença
ocorrida no estrangeiro, pode o dirigente competente, se
assim o entender, solicitar a verificação domiciliária da
doença.
2 — Quando a doença não implicar a permanência no
domicílio, o respetivo documento comprovativo deve conter referência a esse facto.
3 — Nos casos previstos no número anterior, o trabalhador deve fazer acompanhar o documento comprovativo
da doença da indicação dos dias e das horas a que pode ser
efetuada a verificação domiciliária, num mínimo de três
dias por semana e de dois períodos de verificação diária,
de duas horas e meia cada um, compreendidos entre as 9
e as 19 horas.
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4 — Se o interessado não for encontrado no seu domicílio ou no local onde tiver indicado estar doente, todas as
faltas dadas são injustificadas, por despacho do dirigente
máximo do serviço, se o trabalhador não justificar a sua
ausência, mediante apresentação de meios de prova adequados, no prazo de dois dias úteis, a contar do conhecimento do facto, que lhe é transmitido por carta registada,
com aviso de receção.
5 — Se o parecer do médico competente para a inspeção
domiciliária for negativo são consideradas injustificadas
todas as faltas dadas desde o dia seguinte ao da comunicação do resultado da inspeção, feita através de carta
registada com aviso de receção, e considerada a dilação
de três dias úteis, até ao momento em que efetivamente
retome funções.

nos cinco dias imediatamente anteriores à data em que se
completarem os 60 dias consecutivos de faltas por doença,
notificá-lo para se apresentar à junta médica, indicando o
dia, hora e local onde a mesma se realiza.
2 — Se a junta médica considerar o interessado apto
para regressar ao serviço, as faltas dadas no período de
tempo que mediar entre o termo do período de 60 dias e
o parecer da junta médica, são consideradas justificadas
por doença.
3 — Para efeitos do disposto no artigo anterior, o período de 60 dias consecutivos de faltas conta-se seguidamente, mesmo nos casos em que haja transição de um ano
civil para o outro.

Artigo 21.º

Limite de faltas

Verificação domiciliária da doença pela ADSE

1 — A junta médica pode justificar faltas por doença
dos trabalhadores por períodos sucessivos de 30 dias, até
ao limite de 18 meses, sem prejuízo do disposto no artigo 36.º
2 — O disposto no número anterior não prejudica a
possibilidade de o serviço denunciar, no seu termo, os
contratos de pessoal celebrados ao abrigo da legislação
em vigor sobre a matéria.

1 — A verificação domiciliária da doença do trabalhador,
nas zonas definidas por portaria dos membros do Governo
responsáveis pelas áreas das finanças e da Administração
Pública, é efetuada por médicos do quadro da Direção-Geral de Proteção Social aos Trabalhadores em Funções
Públicas (ADSE) ou por ela convencionados ou credenciados, neste caso por contrato de avença, cuja remuneração
é fixada por despacho daqueles membros do Governo.
2 — O dirigente máximo do serviço requisita diretamente à ADSE, por escrito ou pelo telefone, um médico
para esse efeito, que efetua um exame médico adequado,
enviando, de imediato, as indicações indispensáveis.
Artigo 22.º
Verificação domiciliária da doença
pelas autoridades de saúde

1 — Fora das zonas a que se refere o n.º 1 do artigo anterior, a verificação domiciliária da doença do trabalhador
é feita pelas autoridades de saúde da área da sua residência
habitual ou daquela em que ele se encontre doente.
2 — Sempre que da verificação domiciliária da doença
efetuada fora daquelas zonas resultarem despesas de transporte, deve o serviço de que depende o trabalhador inspecionado promover a sua satisfação pela adequada verba
orçamental.
Artigo 23.º
Intervenção da junta médica

1 — Com exceção dos casos de internamento, bem
como daqueles em que o trabalhador se encontre doente no
estrangeiro, há lugar à intervenção da junta médica quando:
a) O trabalhador tenha atingido o limite de 60 dias
consecutivos de faltas por doença e não se encontre apto
a regressar ao serviço;
b) A atuação do trabalhador indicie, em matéria de faltas
por doença, um comportamento fraudulento.
2 — No caso previsto na alínea b) do número anterior,
o dirigente do serviço deve fundamentar o pedido de intervenção da junta médica.
Artigo 24.º
Pedido de submissão à junta médica

1 — Para efeitos do disposto na alínea a) do artigo
anterior, o serviço de que dependa o trabalhador deve,

Artigo 25.º

Artigo 26.º
Submissão a junta médica independentemente
da ocorrência de faltas por doença

1 — Quando o comportamento do trabalhador indiciar
possível alteração do estado de saúde, incluindo perturbação psíquica que comprometa o normal desempenho das
suas funções, o dirigente máximo do serviço, por despacho fundamentado e em razão do direito à proteção da
saúde, pode mandar submetê-lo a junta médica, mesmo
nos casos em que o trabalhador se encontre em exercício
de funções.
2 — A submissão à junta médica considera-se, neste
caso, de manifesta urgência.
3 — O trabalhador pode, se o entender conveniente,
indicar um médico por si escolhido para integrar a junta
médica.
Artigo 27.º
Falta de elementos médicos e colaboração
de médicos especialistas

1 — Se a junta médica não dispuser de elementos suficientes que lhe permitam deliberar, deve conceder ao
trabalhador um prazo para obtenção dos mesmos, decorrido
o qual este deve submeter-se novamente à junta médica.
2 — O trabalhador é obrigado, nos prazos fixados pela
junta médica, a:
a) Submeter-se aos exames clínicos que aquela considerar indispensáveis, que são, a sua solicitação, marcados pela mesma, e integralmente suportados pela ADSE;
b) Apresentar-se à junta médica com os elementos por
ela requeridos.
3 — O não cumprimento do disposto no número anterior
implica a injustificação das faltas dadas desde o termo do
período de faltas anteriormente concedido, a menos que
não seja imputável ao trabalhador a obtenção dos exames
fora do prazo.
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4 — Sempre que seja necessário, a junta médica pode
requerer a colaboração de médicos especialistas e de outros peritos ou recorrer aos serviços especializados dos
estabelecimentos oficiais, sendo os encargos suportados
nos termos previstos na alínea a) do n.º 2.
Artigo 28.º
Obrigatoriedade de submissão à junta médica

1 — O trabalhador que, nos termos dos artigos anteriores, deva ser submetido a junta médica pode apresentar-se
ao serviço antes que tal se tenha verificado, salvo nos casos
previstos na alínea b) do n.º 1 do artigo 23.º e no artigo 26.º
2 — Salvo impedimento justificado, a não comparência
à junta médica para que o trabalhador tenha sido convocado
implica que sejam consideradas injustificadas as faltas
dadas desde o termo do período de faltas anteriormente
concedido.
3 — O trabalhador que, nos termos do artigo 26.º, tenha
sido mandado apresentar à junta médica e a ela não compareça, é considerado na situação de faltas injustificadas
a partir da data em que a mesma deveria realizar-se, salvo
se a não comparência for devidamente justificada, perante
o serviço de que depende, no prazo de dois dias úteis, a
contar da data da não comparência.
Artigo 29.º
Parecer da junta médica

1 — O parecer da junta médica deve ser comunicado
ao trabalhador no próprio dia e enviado de imediato ao
respetivo serviço.
2 — A junta médica deve pronunciar-se sobre se o trabalhador se encontra apto a regressar ao serviço e, nos casos
em que considere que aquele não se encontra em condições
de retomar a atividade, indicar a duração previsível da
doença, com respeito do limite previsto no artigo 25.º, e
marcar a data de submissão a nova junta médica.
3 — No caso previsto no n.º 1 do artigo 27.º, as faltas dadas pelo trabalhador que venha a ser considerado
apto para regressar ao serviço, desde a data do pedido
da submissão à junta médica, são equiparadas a serviço
efetivo.
Artigo 30.º
Interrupção das faltas por doença

1 — O trabalhador que se encontre na situação de faltas
por doença concedidas pela junta médica ou a aguardar
a primeira apresentação à junta médica só pode regressar
ao serviço antes do termo do período previsto mediante
atestado médico que o considere apto a retomar a atividade,
sem prejuízo de posterior apresentação à junta médica.
2 — Para efeitos do número anterior, a intervenção da
junta médica considera-se de manifesta urgência.
Artigo 31.º
Cômputo do prazo de faltas por doença

Para efeitos do limite máximo de 18 meses de faltas por
doença previsto no n.º 1 do artigo 25.º, contam-se sempre,
ainda que relativos a anos civis diferentes:
a) Todas as faltas por doença, seguidas ou interpoladas, quando entre elas não mediar um intervalo superior
a 30 dias, no qual não se incluem os períodos de férias;

b) As faltas justificadas por doença correspondentes aos
dias que medeiam entre o termo do período de 30 dias consecutivos de faltas por doença e o parecer da junta médica
que considere o trabalhador apto para o serviço.
Artigo 32.º
Fim do prazo de faltas por doença do pessoal
contratado a termo resolutivo

1 — Findo o prazo de 18 meses de faltas por doença, e
sem prejuízo do disposto no artigo 37.º, ao pessoal contratado a termo resolutivo que não se encontre em condições
de regressar ao serviço é aplicável, desde que preencha os
requisitos para a aposentação, o disposto na alínea a) do
n.º 1 do artigo 34.º, salvo se optar pela rescisão do contrato.
2 — Ao pessoal que ainda não reúna os requisitos para
a aposentação é rescindido o contrato.
Artigo 33.º
Junta médica

1 — A junta médica referida nos artigos anteriores funciona na dependência da ADSE, sem prejuízo do disposto
no n.º 3.
2 — A composição, competência e funcionamento da
junta médica referida no número anterior são fixados em
decreto regulamentar.
3 — Os ministérios que tiverem serviços desconcentrados e as autarquias locais podem criar juntas médicas
sediadas junto dos respetivos serviços.
Artigo 34.º
Fim do prazo de faltas por doença

1 — Findo o prazo de 18 meses na situação de faltas por
doença, os trabalhadores podem, sem prejuízo do disposto
no artigo 38.º:
a) Requerer, no prazo de 30 dias e através do respetivo
serviço, a sua apresentação à junta médica da CGA, I.P., reunidas que sejam as condições mínimas para a aposentação;
b) Requerer a passagem à situação de licença sem remuneração.
2 — No caso previsto na alínea a) do número anterior
e até à data da decisão da junta médica da CGA, I.P., o
trabalhador é considerado na situação de faltas por doença,
aplicando-se-lhe o regime correspondente.
3 — O trabalhador que não requerer, no prazo previsto,
a sua apresentação à junta médica da CGA, I.P., passa
automaticamente à situação de licença sem remuneração,
sujeita ao disposto no n.º 5 do artigo 281.º da LTFP.
4 — O trabalhador que não reunir os requisitos para
apresentação à junta médica da CGA, I.P., deve ser notificado pelo respetivo serviço para, no dia imediato ao da notificação, retomar o exercício de funções, sob pena de ficar
abrangido pelo disposto na parte final do número anterior.
5 — Passa igualmente à situação de licença sem remuneração o trabalhador que, tendo sido considerado apto
pela junta médica da CGA, I.P., volte a adoecer sem que
tenha prestado mais de 30 dias de serviço consecutivos,
nos quais não se incluem férias.
6 — O disposto no número anterior não é aplicável
se durante o prazo de 30 dias consecutivos, referido no
número anterior:
a) Ocorrer o internamento do trabalhador;
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b) Existir sujeição a tratamento ambulatório ou a verificação de doença grave, incapacitante, confirmada por junta
médica, requerida pelo trabalhador, nos termos do artigo 39.º
7 — O trabalhador está obrigado a submeter-se aos exames clínicos que a junta médica da CGA, I.P., determinar,
implicando a recusa da sua realização a injustificação das
faltas dadas desde a data que lhe tiver sido fixada para a
respetiva apresentação.
8 — O regresso ao serviço do trabalhador que tenha
passado à situação de licença prevista na alínea b) do n.º 1
não está sujeito ao decurso de qualquer prazo.
9 — Os processos de aposentação previstos no presente
artigo têm prioridade absoluta sobre quaisquer outros,
devendo tal prioridade ser invocada pelos serviços quando
da remessa do respetivo processo à CGA, I.P.
Artigo 35.º
Verificação de incapacidade

1 — Os processos de aposentação por incapacidade a
que seja aplicável o disposto no artigo anterior são considerados urgentes e com prioridade absoluta sobre quaisquer
outros, estando sujeitos a um regime especial de tramitação
simplificada, com as seguintes especificidades:
a) É dispensada a participação do médico relator, atenta
a prévia intervenção de outra junta médica, que permite caracterizar suficientemente a situação clínica do subscritor;
b) A presença do subscritor é obrigatória unicamente
quando a junta médica considerar o exame médico direto
necessário ao completo esclarecimento da situação clínica;
c) O adiamento da junta médica por impossibilidade de
comparência do subscritor, quando esta seja considerada
necessária, depende de internamento em instituição de
saúde, devidamente comprovado.
2 — A junta médica referida no n.º 2 do artigo anterior
é a prevista no artigo 91.º do Estatuto da Aposentação,
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 498/72, de 9 de dezembro,
na redação atual, não tendo o requerimento de junta médica
de recurso efeito suspensivo da decisão daquela junta para
efeito de justificação de faltas por doença.
3 — A CGA, I.P., pode determinar a aplicação do regime
especial de tramitação simplificada a outras situações cuja
gravidade e rápida evolução o justifique.

3 — As faltas dadas ao abrigo da Assistência a Funcionários Civis Tuberculosos regem-se pelo disposto no
Decreto-Lei n.º 48 359, de 27 de abril de 1968, alterado
pelos Decretos-Leis n.os 100/99, de 31 de março, e 319/99,
de 11 de agosto.
4 — As faltas a que se referem os números anteriores
não descontam para efeitos de antiguidade, promoção e
progressão.
Artigo 38.º
Faltas para reabilitação profissional

1 — O trabalhador que for considerado, pela junta médica a que se refere o artigo 33.º, incapaz para o exercício
das suas funções, mas apto para o desempenho de outras
às quais não possa ser afeto através de mobilidade interna,
tem o dever de se candidatar a todos os procedimentos
concursais para ocupação de postos de trabalho previstos
nos mapas de pessoal dos órgãos ou serviços, desde que
observado o disposto no artigo 95.º da LTFP, aplicável
com as necessárias adaptações, bem como o direito de
frequentar ações de formação para o efeito.
2 — Enquanto não haja reinício de funções nos termos
do número anterior, o trabalhador encontra-se em regime
de faltas para reabilitação profissional.
3 — As faltas para reabilitação produzem os efeitos das
faltas por doença.
Artigo 39.º
Junta médica de recurso

1 — Quando a junta médica da CGA, I.P., contrariamente ao parecer da junta médica competente, considerar
o trabalhador apto para o serviço, pode este ou o serviço de
que depende requerer a sua apresentação a uma junta médica de recurso, não podendo esta deixar de se pronunciar
para os efeitos do artigo anterior, quando aplicável.
2 — A junta médica de recurso a que se refere o número anterior é constituída por um médico indicado pelo
Instituto de Segurança Social, I.P., um médico indicado
pela ADSE ou pelas juntas médicas previstas no n.º 3 do
artigo 33.º e um professor universitário das faculdades
de medicina, designado pelos membros do Governo responsáveis pelas áreas das finanças e da Administração
Pública, que preside.
Artigo 40.º
Subsídio por assistência a familiares

Artigo 36.º
Submissão à junta médica da Caixa Geral de Aposentações, I.P.,
no decurso da doença

O trabalhador pode, no decurso da doença, requerer a
sua apresentação à junta médica da CGA, I.P., aplicando-se, com as devidas adaptações, o disposto, respetivamente,
nos artigos 32.º e 34.º, conforme os casos.
Artigo 37.º
Faltas por doença prolongada

1 — As faltas dadas por doença incapacitante que exija
tratamento oneroso e ou prolongado, conferem ao trabalhador o direito à prorrogação, por 18 meses, do prazo
máximo de ausência previsto no artigo 25.º.
2 — As doenças a que se refere o n.º 1 são definidas por
despacho dos membros do Governo responsáveis pelas
áreas das finanças, da Administração Pública e da saúde.

Aos trabalhadores em regime de contrato de trabalho
em funções públicas integrados no regime de proteção
social convergente é aplicável o artigo 36.º do Decreto-Lei n.º 89/2009, de 9 de abril, alterado pelo Decreto-Lei
n.º 133/2012, de 27 de junho.
Artigo 41.º
Revisão das carreiras, dos corpos especiais e dos níveis
remuneratórios das comissões de serviço

1 — Sem prejuízo da revisão que deva ter lugar nos
termos legalmente previstos, mantêm-se as carreiras que
ainda não tenham sido objeto de extinção, de revisão ou
de decisão de subsistência, designadamente as de regime
especial e as de corpos especiais, bem como a integração
dos respetivos trabalhadores, sendo que:
a) Só após tal revisão tem lugar, relativamente a tais
trabalhadores, a execução das transições através da lista
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nominativa referida no artigo 109.º da Lei n.º 12-A/2008,
de 27 de fevereiro, na redação atual, exceto no respeitante
à modalidade de constituição da sua relação jurídica de
emprego público e às situações de mobilidade geral do
ou no órgão ou serviço;
b) Até ao início de vigência da revisão:
i) As carreiras em causa regem-se pelas disposições
normativas aplicáveis em 31 de dezembro de 2008, com
as alterações decorrentes dos artigos 156.º a 158.º, 166.º
e 167.º da LTFP e 113.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de
fevereiro, na redação atual;
ii) Aos procedimentos concursais para as carreiras em
causa é aplicável o disposto na alínea d) do n.º 1 do artigo 37.º da LTFP, bem como no n.º 11 do artigo 28.º da
Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, alterada e republicada pela Portaria n.º 145-A/2011, de 6 de abril;
iii) O n.º 3 do artigo 110.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27
de fevereiro, na redação atual, não lhes é aplicável, apenas
o sendo relativamente aos concursos pendentes na data do
início da referida vigência.
2 — A revisão das carreiras a que se refere o número
anterior deve assegurar:

e) A Lei n.º 59/2008, de 11 de setembro, alterada pela Lei
n.º 3-B/2010, de 28 de abril, pelo Decreto-Lei n.º 124/2010,
de 17 de novembro, e pelas Leis n.os 64-B/2011, de 30 de
dezembro, 66/2012, de 31 de dezembro, e 63/2013, de 29
de agosto;
f) O Decreto-Lei n.º 259/98, de 18 de agosto, alterado
pelo Decreto-Lei n.º 169/2006, de 17 de agosto, e pelas
Leis n.os 64-A/2008, de 31 de dezembro, 66/2012, de 31
de dezembro, e 68/2013, de 29 de agosto;
g) O Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 de março, alterado
pela Lei n.º 117/99, de 11 de agosto, pelos Decretos-Leis
n.os 503/99, de 20 de novembro, 70-A/2000, de 5 de maio,
157/2001, de 11 de maio, 169/2006, de 17 de agosto, e
181/2007, de 9 de maio, pelas Leis n.os 59/2008, de 11 de
setembro, e 64-A/2008, de 31 de dezembro, pelo Decreto-Lei n.º 29-A/2011, de 1 de março, pelas Leis n.os 66/2012,
de 31 de dezembro, e 66-B/2012, de 31 de dezembro, e
pelo Decreto-Lei n.º 36/2013, de 11 de março;
h) O Decreto-Lei n.º 324/99, de 18 de agosto, alterado
pela Lei n.º 12-A/2008 de 27 de fevereiro;
i) O Decreto-Lei n.º 325/99, de 18 de agosto, alterado
pela Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro.

a) A observância das regras relativas à organização das
carreiras previstas na LTFP e no seu artigo 149.º, designadamente quanto aos conteúdos e deveres funcionais, ao
número de categorias e às posições remuneratórias;
b) O reposicionamento remuneratório, com o montante
pecuniário calculado nos termos do n.º 1 do artigo 104.º
da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, na redação atual,
sem acréscimos;
c) As alterações de posicionamento remuneratório em
função das últimas avaliações de desempenho e da respetiva diferenciação assegurada por um sistema de quotas;
d) As perspetivas de evolução remuneratória das anteriores carreiras, elevando-as apenas de forma sustentável.

2 — Mantêm-se em vigor os regulamentos publicados
ao abrigo da legislação revogada pela presente lei, quando
exista igual habilitação legal na LTFP, nomeadamente:

3 — Odispostonon.º 1éaplicável,comasnecessáriasadaptações, aos níveis remuneratórios das comissões de serviço.
4 — O regime fixado no presente artigo tem natureza
imperativa, prevalecendo sobre quaisquer outras normas
legais ou convencionais, especiais ou excecionais, em
contrário, não podendo ser afastado ou modificado pelas
mesmas.
Artigo 42.º

1 — A legislação referente ao pessoal com funções policiais da Polícia de Segurança Pública, a que se refere o
n.º 2 do artigo 2.º da LTFP, deve ser aprovada até 31 de
dezembro de 2014.
2 — Até à data de entrada em vigor da lei especial prevista no número anterior, o pessoal com funções policiais
da Polícia de Segurança Pública continua a reger-se pela
lei aplicável antes da entrada em vigor da LTFP.

a) O Decreto Regulamentar n.º 14/2008, de 31 de junho;
b) A Portaria n.º 1553-C/2008, de 31 de dezembro;
c) A Portaria n.º 62/2009, de 22 de janeiro.
3 — Todas as referências aos diplomas ora revogados
entendem-se feitas para as correspondentes normas da
presente lei.
Artigo 43.º
Disposição transitória

Norma revogatória

Artigo 44.º

1 — São revogados:
a) A Lei n.º 23/98, de 26 de maio, alterada pela Lei
n.º 59/2008, de 11 de setembro;
b) Os artigos 16.º a 18.º da Lei n.º 23/2004, de 22 de
junho, alterada pelo Decreto-Lei n.º 200/2006, de 25 de
outubro, e pela Lei n.º 53/2006, de 7 de dezembro, e revogada pela Lei n.º 59/2008, de 11 de setembro, com exceção
dos artigos que ora se revogam;
c) A Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, alterada pelas
Leis n.os 64-A/2008, de 31 de dezembro, 3-B/2010, de 28
de abril, 34/2010, de 2 de setembro, 55-A/2010, de 31 de
dezembro, 64-B/2011, de 30 de dezembro, 66/2012, de
31 de dezembro, e 66-B/2012, de 31 de dezembro, e pelo
Decreto-Lei n.º 47/2013, de 5 de abril, com exceção das
normas transitórias abrangidas pelos artigos 88.º a 115.º;
d) A Lei n.º 58/2008, de 9 de setembro, alterada pelo
Decreto-Lei n.º 47/2013, de 5 de abril;

Entrada em vigor

1 — A presente lei entra em vigor no primeiro dia do
segundo mês seguinte ao da sua publicação.
2 — O disposto na presente lei não prejudica a vigência
das normas da Lei do Orçamento do Estado em vigor.
Aprovada em 28 de março de 2014.
A Presidente da Assembleia da República, Maria da
Assunção A. Esteves.
Promulgada em 3 de junho de 2014.
Publique-se.
O Presidente da República, ANÍBAL CAVACO SILVA.
Referendada em 5 de junho de 2014.
O Primeiro-Ministro, Pedro Passos Coelho.
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ANEXO
(a que se refere o artigo 2.º)
Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas

PARTE I
Disposições gerais

TÍTULO I
Âmbito
Artigo 1.º
Âmbito de aplicação

1 — A presente lei regula o vínculo de trabalho em
funções públicas.
2 — A presente lei é aplicável à administração direta e
indireta do Estado e, com as necessárias adaptações, designadamente no que respeita às competências em matéria
administrativa dos correspondentes órgãos de governo
próprio, aos serviços da administração regional e da administração autárquica.
3 — A presente lei é também aplicável, com as adaptações impostas pela observância das correspondentes
competências, aos órgãos e serviços de apoio do Presidente
da República, dos tribunais e do Ministério Público e respetivos órgãos de gestão e outros órgãos independentes.
4 — Sem prejuízo de regimes especiais e com as adaptações impostas pela observância das correspondentes
competências, a presente lei é ainda aplicável aos órgãos
e serviços de apoio à Assembleia da República.
5 — A aplicação da presente lei aos serviços periféricos
externos do Ministério dos Negócios Estrangeiros, relativamente aos trabalhadores recrutados para neles exercerem
funções, incluindo os trabalhadores das residências oficiais
do Estado, não prejudica a vigência:
a) Das normas e princípios de direito internacional que
disponham em contrário;
b) Das normas imperativas de ordem pública local;
c) Dos instrumentos e normativos especiais previstos
em diploma próprio.
6 — A presente lei é também aplicável, com as necessárias adaptações, a outros trabalhadores com contrato de
trabalho em funções públicas que não exerçam funções
nas entidades referidas nos números anteriores.
Artigo 2.º
Exclusão do âmbito de aplicação

1 — A presente lei não é aplicável a:
a) Gabinetes de apoio dos membros do Governo e dos
titulares dos órgãos referidos nos n.os 2 a 4 do artigo anterior;
b) Entidades públicas empresariais;
c) Entidades administrativas independentes com funções
de regulação da atividade económica dos setores privado,
público e cooperativo e Banco de Portugal.
2 — A presente lei não é aplicável aos militares das
Forças Armadas, aos militares da Guarda Nacional Repu-

blicana e ao pessoal com funções policiais da Polícia de
Segurança Pública, cujos regimes constam de lei especial,
sem prejuízo do disposto nas alíneas a) e e) do n.º 1 do
artigo 8.º e do respeito pelos seguintes princípios aplicáveis
ao vínculo de emprego público:
a) Continuidade do exercício de funções públicas, previsto no artigo 11.º;
b) Garantias de imparcialidade, previsto nos artigos 19.º
a 24.º;
c) Planeamento e gestão de recursos humanos, previsto
nos artigos 28.º a 31.º;
d) Procedimento concursal, previsto no artigo 33.º;
e) Organização das carreiras, previsto no n.º 1 do artigo 79.º, nos artigos 80.º, 84.º e 85.º e no n.º 1 do artigo 87.º;
f) Princípios gerais em matéria de remunerações, previstos nos artigos 145.º a 147.º, nos n.os 1 e 2 do artigo 149.º,
no n.º 1 do artigo 150.º, e nos artigos 154.º, 159.º e 169.º
a 175.º
Artigo 3.º
Bases do regime e âmbito

Constituem normas base definidoras do regime e âmbito
do vínculo de emprego público:
a) Os artigos 6.º a 10.º, sobre as modalidades de vínculo e prestação de trabalho para o exercício de funções
públicas;
b) Os artigos 13.º a 16.º, relativos às fontes e participação na legislação do trabalho;
c) Os artigos 19.º a 24.º, relativos às garantias de imparcialidade;
d) O artigo 33.º, sobre o procedimento concursal;
e) Os artigos 70.º a 73.º, sobre direitos, deveres e garantias do trabalhador e do empregador público;
f) Os artigos 79.º a 83.º, relativos às disposições gerais
sobre estruturação das carreiras;
g) Os artigos 92.º a 100.º, sobre a mobilidade;
h) Os artigos 144.º a 146.º, sobre princípios gerais relativos às remunerações;
i) Os artigos 176.º a 240.º, sobre o exercício do poder
disciplinar;
j) Os artigos 245.º a 275.º, relativos à reafetação e requalificação dos trabalhadores;
k) Os artigos 288.º a 313.º, relativos à extinção do vínculo;
l) Os artigos 347.º a 386.º, sobre a negociação coletiva.
Artigo 4.º
Remissão para o Código do Trabalho

1 — É aplicável ao vínculo de emprego público, sem
prejuízo do disposto na presente lei e com as necessárias
adaptações, o disposto no Código do Trabalho e respetiva
legislação complementar com as exceções legalmente previstas, nomeadamente em matéria de:
a) Relação entre a lei e os instrumentos de regulamentação coletiva e entre aquelas fontes e o contrato de trabalho
em funções públicas;
b) Direitos de personalidade;
c) Igualdade e não discriminação;
d) Parentalidade;
e) Trabalhador com capacidade reduzida e trabalhadores
com deficiência ou doença crónica;
f) Trabalhador estudante;
g) Organização e tempo de trabalho;
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h) Tempos de não trabalho;
i) Promoção da segurança e saúde no trabalho, incluindo
a prevenção;
j) Comissões de trabalhadores, associações sindicais e
representantes dos trabalhadores em matéria de segurança
e saúde no trabalho;
k) Mecanismos de resolução pacífica de conflitos coletivos;
l) Greve e lock-out.

4 — O vínculo de emprego público pode ser constituído
por tempo indeterminado ou a termo resolutivo.

2 — Quando da aplicação do Código do Trabalho e legislação complementar referida no número anterior resultar
a atribuição de competências ao serviço com competência
inspetiva do ministério responsável pela área laboral, estas
devem ser entendidas como atribuídas ao serviço com competência inspetiva do ministério que dirija, superintenda ou
tutele o empregador público em causa e, cumulativamente,
à Inspeção-Geral de Finanças (IGF).
3 — Para efeitos da aplicação do regime previsto no
Código do Trabalho ao vínculo de emprego público, as
referências a empregador e empresa ou estabelecimento,
consideram-se feitas a empregador público e órgão ou
serviço, respetivamente.
4 — O regime do Código do Trabalho e legislação complementar, em matéria de acidentes de trabalho e doenças
profissionais, é aplicável aos trabalhadores que exercem
funções públicas nas entidades referidas nas alíneas b) e
c) do n.º 1 do artigo 2.º

Vínculo de nomeação

Artigo 5.º
Legislação complementar

Constam de diploma próprio:
a) O sistema integrado de gestão e avaliação do desempenho na Administração Pública;
b) O regime de acidentes de trabalho e doenças profissionais dos trabalhadores que exercem funções públicas;
c) O regime de formação profissional dos trabalhadores
que exercem funções públicas;
d) Os estatutos do pessoal dirigente da Administração
Pública.

TÍTULO II

Artigo 7.º
Contrato de trabalho em funções públicas

O vínculo de emprego público constitui-se, em regra,
por contrato de trabalho em funções públicas.
Artigo 8.º
1 — O vínculo de emprego público constitui-se por
nomeação nos casos de exercício de funções no âmbito das
seguintes atribuições, competências e atividades:
a) Missões genéricas e específicas das Forças Armadas
em quadros permanentes;
b) Representação externa do Estado;
c) Informações de segurança;
d) Investigação criminal;
e) Segurança pública, quer em meio livre quer em meio
institucional;
f) Inspeção.
2 — As funções referidas no número anterior desenvolvem-se no âmbito de carreiras especiais.
3 — Quando as funções referidas nas alíneas b) a f) do
n.º 1 devam ser exercidas a título transitório, aplica-se,
com as necessárias adaptações, o regime da presente lei
para o contrato de trabalho em funções públicas a termo
resolutivo.
Artigo 9.º
Comissão de serviço

1 — O vínculo de emprego público constitui-se por
comissão de serviço nos seguintes casos:
a) Cargos não inseridos em carreiras, designadamente
cargos dirigentes;
b) Funções exercidas com vista à aquisição de formação
específica, habilitação académica ou título profissional por
trabalhador com vínculo de emprego público por tempo
indeterminado.

Modalidades de vínculo e prestação de trabalho
para o exercício de funções públicas

2 — Na falta de norma especial, aplica-se à comissão
de serviço a regulamentação prevista para o vínculo de
emprego público de origem e, quando este não exista, a
regulamentação prevista para os trabalhadores contratados.

Artigo 6.º

Artigo 10.º

Noção e modalidades

Prestação de serviço

1 — O trabalho em funções públicas pode ser prestado
mediante vínculo de emprego público ou contrato de prestação de serviço, nos termos da presente lei.
2 — O vínculo de emprego público é aquele pelo qual
uma pessoa singular presta a sua atividade a um empregador público, de forma subordinada e mediante remuneração.
3 — O vínculo de emprego público reveste as seguintes
modalidades:

1 — O contrato de prestação de serviço para o exercício
de funções públicas é celebrado para a prestação de trabalho em órgão ou serviço sem sujeição à respetiva disciplina
e direção, nem horário de trabalho.
2 — O contrato de prestação de serviço para o exercício
de funções públicas pode revestir as seguintes modalidades:

a) Contrato de trabalho em funções públicas;
b) Nomeação;
c) Comissão de serviço.

a) Contrato de tarefa, cujo objeto é a execução de trabalhos específicos, de natureza excecional, não podendo
exceder o termo do prazo contratual inicialmente estabelecido;
b) Contrato de avença, cujo objeto é a execução de
prestações sucessivas no exercício de profissão liberal,
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com retribuição certa mensal, podendo ser feito cessar,
a todo o tempo, por qualquer das partes, mesmo quando
celebrado com cláusula de prorrogação tácita, com aviso
prévio de 60 dias e sem obrigação de indemnizar.
3 — São nulos os contratos de prestação de serviço para
o exercício de funções públicas em que exista subordinação
jurídica, não podendo os mesmos dar origem à constituição
de um vínculo de emprego público.
4 — A nulidade dos contratos de prestação de serviço
não prejudica a produção plena dos seus efeitos durante o
tempo em que tenham estado em execução, sem prejuízo
da responsabilidade civil, financeira e disciplinar em que
incorre o seu responsável.
Artigo 11.º
Continuidade do exercício de funções públicas

O exercício de funções ao abrigo de qualquer modalidade de vínculo de emprego público, em qualquer dos
órgãos ou serviços a que a presente lei é aplicável, releva
como exercício de funções públicas na carreira, na categoria ou na posição remuneratória, conforme os casos, quando
os trabalhadores, mantendo aquele exercício de funções,
mudem definitivamente de órgão ou serviço.
Artigo 12.º
Jurisdição competente

São da competência dos tribunais administrativos e fiscais os litígios emergentes do vínculo de emprego público.

TÍTULO III
Fontes e participação na legislação do trabalho
CAPÍTULO I
Fontes
Artigo 13.º
Fontes específicas do contrato de trabalho
em funções públicas

1 — O contrato de trabalho em funções públicas pode
ser regulado por instrumento de regulamentação coletiva
de trabalho, nos termos da presente lei.
2 — São ainda atendíveis os usos, desde que não contrariem normas legais e de instrumentos de regulamentação coletiva e sejam conformes com princípios de boa fé.
3 — Os instrumentos de regulamentação coletiva de
trabalho convencionais são o acordo coletivo de trabalho,
o acordo de adesão e a decisão de arbitragem voluntária.
4 — O instrumento de regulamentação coletiva de trabalho não convencional é a decisão de arbitragem necessária.
5 — São acordos coletivos de trabalho o acordo coletivo
de carreira e o acordo coletivo de empregador público.
6 — O acordo coletivo de carreira é a convenção coletiva aplicável no âmbito de uma carreira ou de um conjunto
de carreiras, independentemente do órgão ou serviço onde
o trabalhador exerça funções.
7 — O acordo coletivo de empregador público é a convenção coletiva aplicável no âmbito do órgão ou serviço
onde o trabalhador exerça funções.

Artigo 14.º
Articulação de acordos coletivos

1 — Os acordos coletivos de trabalho são articulados,
devendo o acordo coletivo de carreira indicar as matérias
que podem ser reguladas pelos acordos coletivos de empregador público.
2 — Na falta de acordo coletivo de carreira ou da indicação referida no número anterior, o acordo coletivo
de empregador público apenas pode regular as matérias
relativas a segurança e saúde no trabalho e duração e organização do tempo de trabalho, excluindo as respeitantes
a suplementos remuneratórios.
CAPÍTULO II
Participação dos trabalhadores
na legislação do trabalho
Artigo 15.º
Direito de participação na elaboração
da legislação do trabalho

1 — Os trabalhadores com vínculo de emprego público
têm direito a participar na elaboração da legislação do
trabalho, nos termos do presente capítulo.
2 — Considera-se legislação do trabalho, para efeitos
do disposto no número anterior, a legislação respeitante
ao regime jurídico aplicável aos trabalhadores com vínculo de emprego público, nomeadamente nas seguintes
matérias:
a) Constituição, modificação e extinção do vínculo de
emprego público;
b) Recrutamento e seleção;
c) Tempo de trabalho;
d) Férias, faltas e licenças;
e) Remuneração e outras prestações pecuniárias;
f) Formação e aperfeiçoamento profissional;
g) Segurança e saúde no trabalho;
h) Regime disciplinar;
i) Mobilidade;
j) Avaliação do desempenho.
k) Direitos coletivos;
l) Regime de proteção social convergente;
m) Ação social complementar.
Artigo 16.º
Exercício do direito de participação

1 — Qualquer projeto ou proposta de lei, projeto de
decreto-lei ou projeto ou proposta de decreto regional
relativo às matérias previstas no artigo anterior só pode
ser discutido e votado pela Assembleia da República, pelo
Governo da República, pelas assembleias legislativas das
regiões autónomas e pelos governos regionais, depois de
as comissões de trabalhadores e associações sindicais se
terem podido pronunciar sobre eles.
2 — Para efeitos do disposto no número anterior, é aplicável o disposto nos artigos 472.º a 475.º do Código do
Trabalho, aprovado pela Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro,
na redação atual.

3231

Diário da República, 1.ª série — N.º 117 — 20 de junho de 2014

PARTE II
Vínculo de emprego público

TÍTULO I

2 — Sem prejuízo de impedimentos previstos na Constituição e noutros diplomas, os trabalhadores com vínculo
de emprego público estão sujeitos ao regime de incompatibilidades e impedimentos previsto na presente secção.
Artigo 20.º

Trabalhador e empregador

Incompatibilidade com outras funções

CAPÍTULO I

As funções públicas são, em regra, exercidas em regime
de exclusividade.

Trabalhador

Artigo 21.º

SECÇÃO I
Requisitos para a constituição do vínculo
de emprego público

Artigo 17.º
Requisitos relativos ao trabalhador

1 — Além de outros requisitos especiais que a lei preveja, a constituição do vínculo de emprego público depende
da reunião, pelo trabalhador, dos seguintes requisitos:
a) Nacionalidade portuguesa, quando não dispensada
pela Constituição, por convenção internacional ou por lei
especial;
b) 18 anos de idade completos;
c) Não inibição do exercício de funções públicas ou
não interdição para o exercício daquelas que se propõe
desempenhar;
d) Robustez física e perfil psíquico indispensáveis ao
exercício das funções;
e) Cumprimento das leis de vacinação obrigatória.
2 — A nacionalidade portuguesa para o desempenho de
funções públicas só pode ser exigida nas situações previstas
no n.º 2 do artigo 15.º da Constituição.
Artigo 18.º
Grau académico ou título profissional

1 — O exercício de funções públicas pode ser condicionado à titularidade de grau académico ou título profissional, nos termos definidos nas normas reguladoras das
carreiras.
2 — A falta do requisito previsto no número anterior,
quando exigível, determina a nulidade do vínculo de emprego público.
3 — A perda, a título definitivo, do grau ou do título
referidos no n.º 1 determina a cessação do vínculo de emprego público, por caducidade.
SECÇÃO II
Garantias de imparcialidade

Artigo 19.º
Incompatibilidades e impedimentos

1 — No exercício das suas funções, os trabalhadores
em funções públicas estão exclusivamente ao serviço do
interesse público, tal como é definido, nos termos da lei,
pelos órgãos competentes da Administração.

Acumulação com outras funções públicas

1 — O exercício de funções públicas pode ser acumulado com outras funções públicas não remuneradas, desde
que a acumulação revista manifesto interesse público.
2 — O exercício de funções públicas pode ser acumulado com outras funções públicas remuneradas, desde que
a acumulação revista manifesto interesse público e apenas
nos seguintes casos:
a) Participação em comissões ou grupos de trabalho;
b) Participação em conselhos consultivos e em comissões de fiscalização ou outros órgãos colegiais de fiscalização ou controlo de dinheiros públicos;
c) Atividades docentes ou de investigação de duração não superior à fixada em despacho dos membros do
Governo responsáveis pelas áreas das finanças, da Administração Pública e da educação e que, sem prejuízo
do cumprimento da duração semanal do trabalho, não se
sobreponha em mais de um quarto ao horário inerente à
função principal;
d) Realização de conferências, palestras, ações de formação de curta duração e outras atividades de idêntica
natureza.
Artigo 22.º
Acumulação com funções ou atividades privadas

1 — O exercício de funções públicas não pode ser acumulado com funções ou atividades privadas, exercidas em
regime de trabalho autónomo ou subordinado, com ou sem
remuneração, concorrentes, similares ou conflituantes com
as funções públicas.
2 — Para efeitos do disposto no artigo anterior,
consideram-se concorrentes, similares ou conflituantes
com as funções públicas as atividades privadas que, tendo
conteúdo idêntico ao das funções públicas desempenhadas,
sejam desenvolvidas de forma permanente ou habitual e
se dirijam ao mesmo círculo de destinatários.
3 — O exercício de funções públicas pode ser acumulado com funções ou atividades privadas que:
a) Não sejam legalmente consideradas incompatíveis
com as funções públicas;
b) Não sejam desenvolvidas em horário sobreposto,
ainda que parcialmente, ao das funções públicas;
c) Não comprometam a isenção e a imparcialidade exigidas pelo desempenho das funções públicas;
d) Não provoquem prejuízo para o interesse público
ou para os direitos e interesses legalmente protegidos dos
cidadãos.
4 — No exercício das funções ou atividades privadas
autorizadas, os trabalhadores da Administração Pública não
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podem praticar quaisquer atos contrários aos interesses do
serviço a que pertencem ou com eles conflituantes.
5 — A violação do disposto no número anterior determina a revogação da autorização para acumulação de
funções, constituindo ainda infração disciplinar grave.
Artigo 23.º
Autorização para acumulação de funções

1 — A acumulação de funções nos termos previstos
nos artigos anteriores depende de prévia autorização da
entidade competente.
2 — Do requerimento a apresentar para efeitos de acumulação de funções devem constar as seguintes indicações:
a) Local do exercício da função ou atividade a acumular;
b) Horário em que ela se deve exercer, quando aplicável;
c) Remuneração a auferir, quando aplicável;
d) Natureza autónoma ou subordinada do trabalho a
desenvolver e respetivo conteúdo;
e) Justificação do manifesto interesse público na acumulação, quando aplicável;
f) Justificação da inexistência de conflito com as funções
públicas, quando aplicável;
g) Compromisso de cessação imediata da função ou
atividade acumulada, no caso de ocorrência superveniente
de conflito.
3 — Compete aos titulares de cargos dirigentes, sob
pena de cessação da respetiva comissão de serviço, nos
termos do respetivo estatuto, verificar da existência de
situações de acumulação de funções não autorizadas, bem
como fiscalizar o cumprimento das garantias de imparcialidade no desempenho de funções públicas.

do seu desempenho, em cujo procedimento ele tenha tido
intervenção;
f) Com ele colaborem, em situação de paridade hierárquica, no âmbito do mesmo órgão ou serviço.
4 — Para efeitos das proibições constantes dos n.os 1 e
2, é equiparado ao trabalhador:
a) O seu cônjuge, não separado de pessoas e bens, ascendentes e descendentes em qualquer grau, colaterais
até ao segundo grau e pessoa que com ele viva em união
de facto;
b) A sociedade em cujo capital o trabalhador detenha,
direta ou indiretamente, por si mesmo ou conjuntamente
com as pessoas referidas na alínea anterior, uma participação não inferior a 10 %.
5 — A violação dos deveres referidos nos n.os 1 e 2 constitui infração disciplinar grave.
6 — Para efeitos do disposto no Código do Procedimento Administrativo, os trabalhadores devem comunicar
ao respetivo superior hierárquico, antes de tomadas as
decisões, praticados os atos ou celebrados os contratos
referidos nos n.os 1 e 2, a existência das situações referidas
no n.º 4.
7 — É aplicável, com as necessárias adaptações, o disposto no artigo 51.º do Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de
novembro, na redação atual.
CAPÍTULO II
Empregador público
Artigo 25.º

Artigo 24.º

Delimitação do empregador público

Proibições específicas

1 — O empregador público é o Estado ou outra pessoa
coletiva pública que constitui vínculos de emprego público
nos termos da presente lei.
2 — Há sucessão na posição jurídica de empregador
público quando um trabalhador com vínculo de emprego
público com uma pessoa coletiva pública passa a exercer a
sua atividade a título definitivo para outra pessoa coletiva
pública que esteja sujeita à presente lei.
3 — Para efeitos de aplicação das regras do Código do
Trabalho que dependem do número de trabalhadores, o
empregador público é equiparado à empresa.

1 — Os trabalhadores não podem prestar a terceiros,
por si ou por interposta pessoa, em regime de trabalho
autónomo ou subordinado, serviços no âmbito do estudo,
preparação ou financiamento de projetos, candidaturas ou
requerimentos que devam ser submetidos à sua apreciação
ou decisão ou à de órgãos ou serviços colocados sob sua
direta influência.
2 — Os trabalhadores não podem beneficiar, pessoal e
indevidamente, de atos ou tomar parte em contratos em
cujo processo de formação intervenham órgãos ou unidades
orgânicas colocados sob sua direta influência.
3 — Para efeitos do disposto nos números anteriores,
consideram-se colocados sob direta influência do trabalhador os órgãos ou serviços que:
a) Estejam sujeitos ao seu poder de direção, superintendência ou tutela;
b) Exerçam poderes por ele delegados ou subdelegados;
c) Tenham sido por ele instituídos, ou relativamente a
cujo titular tenha intervindo como representante do empregador público, para o fim específico de intervir nos
procedimentos em causa;
d) Sejam integrados, no todo ou em parte, por trabalhadores por ele designados;
e) Cujo titular ou trabalhadores neles integrados tenham,
há menos de um ano, sido beneficiados por qualquer vantagem remuneratória, ou obtido menção relativa à avaliação

Artigo 26.º
Pluralidade de empregadores públicos

1 — Os empregadores públicos podem celebrar contratos de trabalho em regime da pluralidade de empregadores
nos termos do Código do Trabalho.
2 — Para efeitos do regime referido no número anterior, os empregadores públicos consideram-se sempre em
relação de colaboração.
Artigo 27.º
Exercício das competências inerentes à qualidade
de empregador público

1 — As competências inerentes à qualidade de empregador público, na administração direta e indireta do
Estado, são exercidas:
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a) Na administração direta, pelo dirigente máximo do
órgão ou serviço;
b) Na administração indireta, pelo órgão de direção da
pessoa coletiva pública.
2 — As competências inerentes à qualidade de empregador público, na administração autárquica, são exercidas:
a) Nos municípios, pelo presidente da câmara municipal;
b) Nas freguesias, pela junta de freguesia;
c) Nos serviços municipalizados, pelo presidente do
conselho de administração.

o serviço, de cabimento orçamental e do reconhecimento
da sua sustentabilidade futura pelo membro do Governo
responsável pela área das finanças.
6 — O disposto no número anterior não é aplicável à
alteração do mapa de pessoal que decorra do direito de
ocupação de posto de trabalho no órgão ou serviço pelo
trabalhador que, nos termos legais, a este deva regressar.
7 — A alteração dos mapas de pessoal que implique
redução de postos de trabalho fundamenta-se em reorganização do órgão ou serviço nos termos legalmente
previstos, devendo cessar, em primeiro lugar, os vínculos
de emprego público a termo.

CAPÍTULO III

Artigo 30.º

Planeamento e gestão dos recursos humanos

Preenchimento dos postos de trabalho

Artigo 28.º
Planeamento da atividade e gestão dos recursos humanos

1 — O empregador público deve planear para cada exercício orçamental as atividades de natureza permanente ou
temporária, tendo em consideração a missão, as atribuições,
a estratégia, os objetivos fixados, as competências das
unidades orgânicas e os recursos financeiros disponíveis.
2 — O planeamento a que se refere o número anterior
deve incluir eventuais alterações a introduzir nas unidades orgânicas flexíveis, bem como o respetivo mapa de
pessoal.
3 — Os elementos referidos nos números anteriores
devem acompanhar a proposta de orçamento.
Artigo 29.º
Mapas de pessoal

1 — Os órgãos e serviços preveem anualmente o respetivo mapa de pessoal, tendo em conta as atividades, de
natureza permanente ou temporária, a desenvolver durante
a sua execução.
2 — O mapa de pessoal contém a indicação do número
de postos de trabalho de que o órgão ou serviço carece
para o desenvolvimento das respetivas atividades, caracterizados em função:
a) Da atribuição, competência ou atividade que o seu
ocupante se destina a cumprir ou a executar;
b) Do cargo ou da carreira e categoria que lhes correspondam;
c) Dentro de cada carreira e, ou, categoria, quando imprescindível, da área de formação académica ou profissional de que o seu ocupante deva ser titular;
d) Do perfil de competências transversais da respetiva
carreira ou categoria, regulamentado por portaria do membro do Governo responsável pela área da Administração
Pública e complementado com as competências associadas
à especificidade do posto de trabalho.
3 — Nos órgãos e serviços desconcentrados, o mapa de
pessoal é desdobrado em tantos mapas quantas as unidades
orgânicas desconcentradas.
4 — O mapa de pessoal é aprovado pela entidade competente para a aprovação da proposta de orçamento, sendo
afixado no órgão ou serviço e inserido em página eletrónica.
5 — As alterações aos mapas de pessoal que impliquem
um aumento de postos de trabalho carecem de autorização
prévia do membro do Governo de que dependa o órgão ou

1 — O órgão ou serviço pode promover o recrutamento
dos trabalhadores necessários ao preenchimento dos postos
de trabalho previstos no mapa de pessoal, nos termos do
presente artigo.
2 — O recrutamento deve ser feito por tempo indeterminado ou a termo, consoante a natureza permanente
ou transitória da atividade, tal como consta do mapa de
pessoal.
3 — O recrutamento é feito por procedimento concursal
restrito aos trabalhadores detentores de um vínculo de
emprego público por tempo indeterminado.
4 — Em caso de impossibilidade de ocupação de postos
de trabalho nos termos do número anterior, o órgão ou
serviço, precedendo parecer favorável dos membros do
Governo responsáveis pelas áreas das finanças e da Administração Pública, pode recrutar trabalhadores com vínculo
de emprego público a termo ou sem vínculo de emprego
público, mediante procedimento concursal.
5 — Em casos excecionais, devidamente fundamentados, os membros do Governo responsáveis pelas áreas
das finanças e da Administração Pública podem autorizar
a realização de um procedimento concursal a que possam
concorrer os trabalhadores com e sem vínculo de emprego
público fora do caso previsto no número anterior.
6 — O recrutamento de trabalhadores com vínculo de
emprego público a termo ou sem vínculo de emprego público pode ainda ocorrer noutras situações especialmente
previstas na lei, em razão de aptidão científica, técnica ou
artística, devidamente fundamentada, precedido do parecer
referido no número anterior.
7 — O parecer referido nos números anteriores é expressamente mencionado no procedimento de recrutamento.
8 — O preenchimento dos postos de trabalho pode ainda
ocorrer por consolidação de mobilidade ou de cedência
de interesse público, nos termos previstos na presente lei.
Artigo 31.º
Orçamentação e gestão das despesas com pessoal

1 — O orçamento dos órgãos ou serviços deve prever
os seguintes encargos relativos aos trabalhadores:
a) Encargos relativos a remunerações;
b) Encargos relativos aos postos de trabalho previstos
nos mapas de pessoal aprovados e para os quais se preveja
recrutamento;
c) Encargos com alterações do posicionamento remuneratório;
d) Encargos relativos a prémios de desempenho.
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2 — Compete ao dirigente máximo do órgão ou serviço
decidir sobre o montante máximo de cada um dos tipos
de encargos, podendo optar, sem prejuízo do disposto
no n.º 7 do artigo 156.º, pela afetação integral das verbas orçamentais correspondentes a apenas um dos tipos.
3 — A decisão referida no número anterior é tomada
no prazo de 15 dias após o início da execução do orçamento, devendo discriminar as verbas afetas a cada tipo
de encargo.
4 — A decisão referida nos números anteriores pode ser
alterada ao longo da execução orçamental, de acordo com
o disposto nos números seguintes.
5 — Quando não seja utilizada a totalidade das verbas
orçamentais destinadas a suportar o tipo de encargos referido na alínea b) e c) do n.º 1, a parte remanescente acresce
às destinadas a suportar o tipo de encargos referido na
alínea d) do mesmo número.
6 — No decurso da execução orçamental, os montantes
orçamentados a que se referem as alíneas b), c) e d) do
número anterior não podem ser utilizados para suprir eventuais insuficiências orçamentais no âmbito das restantes
despesas com pessoal.
7 — Em caso de desocupação permanente de postos
de trabalho previstos no mapa de pessoal e anteriormente
ocupados, podem as correspondentes verbas orçamentais
acrescer ao montante previsto para os encargos com o
recrutamento de trabalhadores.
Artigo 32.º
Celebração de contratos de prestação de serviço

1 — A celebração de contratos de tarefa e avença apenas
pode ter lugar quando, cumulativamente:
a) Se trate da execução de trabalho não subordinado,
para a qual se revele inconveniente o recurso a qualquer
modalidade de vínculo de emprego público;
b) Seja observado o regime legal de aquisição de serviços;
c) Seja comprovada pelo prestador do serviço a regularidade da sua situação fiscal e perante a segurança social.
2 — Sem prejuízo dos requisitos referidos nas alíneas b)
e c) do número anterior, a celebração de contratos de tarefa
e de avença depende de prévio parecer favorável dos membros do Governo responsáveis pelas áreas das finanças e
da Administração Pública, relativamente à verificação do
requisito previsto na alínea a) do número anterior, sendo
os termos e tramitação desse parecer regulados por portaria
dos mesmos membros do Governo.
3 — Os membros do Governo a que se refere o número
anterior podem, excecionalmente, autorizar a celebração
de um número máximo de contratos de tarefa e de avença,
em termos a definir na portaria prevista no número anterior,
desde que, a par do cumprimento do disposto no n.º 1,
não sejam excedidos os prazos contratuais inicialmente
previstos e os encargos financeiros globais anuais, que
devam suportar os referidos contratos, estejam inscritos
na respetiva rubrica do orçamento do órgão ou do serviço.
4 — A verificação, através de relatório de auditoria
efetuada pela IGF em articulação com a Direção-Geral
da Administração e do Emprego Público (DGAEP), da
vigência de contratos de prestação de serviço para execução
de trabalho subordinado equivale ao reconhecimento pelo
órgão ou serviço da necessidade de ocupação de um posto
de trabalho com recurso à constituição de um vínculo de
emprego público por tempo indeterminado ou a termo,

conforme caracterização resultante daquela auditoria, determinando:
a) A alteração do mapa de pessoal do órgão ou serviço,
por forma a prever aquele posto de trabalho;
b) A publicitação de procedimento concursal para constituição de vínculo de emprego público, nos termos previstos
na presente lei.

TÍTULO II
Formação do vínculo
CAPÍTULO I
Recrutamento
Artigo 33.º
Procedimento concursal

1 — O recrutamento é decidido pelo dirigente máximo
do órgão ou serviço.
2 — O recrutamento é feito por procedimento concursal publicitado, designadamente através de publicação na
2.ª série do Diário da República.
3 — Da publicitação do procedimento concursal consta
a referência ao número de postos de trabalho a ocupar e
respetiva caracterização, de acordo com atribuição, competência ou atividade, carreira, categoria e, quando imprescindível, área de formação académica ou profissional
que lhes correspondam.
4 — Para os efeitos do disposto no número anterior, a
publicitação do procedimento faz referência:
a) À área de formação académica, quando exista mais
do que uma no mesmo nível habilitacional, nas carreiras
de complexidade funcional classificadas de grau 3;
b) À área de formação profissional quando a integração
na carreira não dependa, ou não dependa exclusivamente,
de habilitações literárias, nas carreiras de complexidade
funcional classificadas de grau 1 ou 2.
Artigo 34.º
Exigência de nível habilitacional

1 — Sem prejuízo do disposto nos números seguintes,
pode apenas ser candidato ao procedimento quem seja
titular do nível habilitacional e, quando aplicável, da área
de formação, correspondentes ao grau de complexidade
funcional da carreira e categoria caracterizadoras do posto
de trabalho para cuja ocupação o procedimento é publicitado.
2 — Excecionalmente, a publicitação do procedimento
pode prever a possibilidade de candidatura de quem, não
sendo titular da habilitação exigida, considere dispor da
formação e, ou, experiência profissionais necessárias e
suficientes para a substituição daquela habilitação.
3 — A substituição da habilitação nos termos referidos
no número anterior não é admissível quando, para o exercício de determinada profissão ou função, implicadas na
caracterização dos postos de trabalho em causa, lei especial
exija título ou o preenchimento de certas condições.
4 — O júri analisa, preliminarmente, a formação e, ou,
a experiência profissionais e delibera sobre a admissão do
candidato ao procedimento concursal.
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5 — Em caso de admissão, a deliberação, acompanhada
do teor integral da sua fundamentação, é notificada aos
restantes candidatos.
Artigo 35.º
Outros requisitos de recrutamento

1 — Podem candidatar-se a procedimento destinado
ao recrutamento para carreiras unicategoriais ou para a
categoria inferior de carreiras pluricategoriais:
a) Trabalhadores integrados na mesma carreira, a cumprir ou a executar diferente atribuição, competência ou
atividade, do órgão ou serviço em causa;
b) Trabalhadores integrados na mesma carreira, a cumprir ou a executar qualquer atribuição, competência ou
atividade, de outro órgão ou serviço ou que se encontrem
em situação de requalificação;
c) Trabalhadores integrados em outras carreiras;
d) Sendo o caso, trabalhadores que exerçam os respetivos cargos em comissão de serviço ou que sejam sujeitos de outros vínculos de emprego público a termo e
indivíduos sem vínculo de emprego público previamente
constituído.
2 — Sem prejuízo do disposto em lei especial, podem
ainda candidatar-se a procedimento destinado ao recrutamento para categorias superiores de carreiras pluricategoriais trabalhadores integrados na mesma carreira, em
diferente categoria, do órgão ou serviço em causa, que
se encontrem a cumprir ou a executar idêntica atribuição,
competência ou atividade.
Artigo 36.º
Métodos de seleção

1 — Sem prejuízo do disposto nos números seguintes,
são métodos de seleção obrigatórios os seguintes:
a) Provas de conhecimentos, destinadas a avaliar as
competências técnicas necessárias ao exercício da função;
b) Avaliação psicológica, destinada a avaliar as restantes
competências exigíveis ao exercício da função.
2 — No recrutamento de candidatos que estejam a cumprir ou a executar a atribuição, competência ou atividade
caracterizadoras do posto de trabalho em causa, bem como
no recrutamento de candidatos em situação de requalificação que, imediatamente antes, tenham desempenhado
aquela atribuição, competência ou atividade, os métodos
de seleção são os seguintes:
a) Avaliação curricular, incidente especialmente sobre
as funções desempenhadas na categoria e no cumprimento
ou execução da atribuição, competência ou atividade em
causa e o nível de desempenho nelas alcançado;
b) Entrevista de avaliação das competências exigíveis
ao exercício da função.
3 — Os métodos referidos no número anterior podem
ser afastados pelos candidatos através de declaração escrita,
aplicando-se-lhes, nesse caso, os métodos previstos para
os restantes candidatos.
4 — Podem ainda ser adotados, facultativamente, outros
métodos de seleção, designadamente o estágio profissional
ou outros métodos legalmente previstos.

5 — Sem prejuízo do disposto em lei especial, o empregador público pode limitar-se a utilizar os métodos de
seleção referidos na alínea a) do n.º 1 e na alínea a) do
n.º 2, nos procedimentos concursais para constituição de
vínculo de emprego público por tempo indeterminado,
cujos candidatos sejam exclusivamente trabalhadores com
vínculo de emprego público por tempo indeterminado
previamente constituído.
6 — O empregador público pode limitar-se a utilizar o
método de seleção avaliação curricular nos procedimentos concursais para constituição de vínculos de emprego
público a termo.
Artigo 37.º
Tramitação do procedimento concursal

1 — O procedimento concursal é simplificado e urgente,
obedecendo aos seguintes princípios:
a) A composição do júri do procedimento integra trabalhadores do empregador público, de outro órgão ou
serviço e, quando a área de formação exigida revele a sua
conveniência, de entidades privadas;
b) Não há atos ou listas preparatórias da ordenação final
dos candidatos;
c) A ordenação final dos candidatos é unitária, ainda que
lhes tenham sido aplicados métodos de seleção diferentes;
d) O recrutamento efetua-se pela ordem decrescente da
ordenação final dos candidatos colocados em situação de
requalificação e, esgotados estes, dos restantes candidatos.
2 — A tramitação do procedimento concursal, incluindo
a do procedimento destinado a constituir reservas de recrutamento em cada órgão ou serviço ou em entidade centralizada, é regulamentada por portaria do membro do Governo
responsável pela área da Administração Pública.
3 — Quando a tramitação fixada nos termos do número
anterior se revelar desadequada, pode a tramitação do
procedimento concursal para carreira especial ser regulamentada por portaria do membro do Governo responsável
pela área da Administração Pública e do membro do Governo que exerça poderes de direção, superintendência ou
tutela sobre o órgão ou serviço em cujo mapa de pessoal
se contenha a previsão da carreira.
Artigo 38.º
Determinação do posicionamento remuneratório

1 — Quando esteja em causa posto de trabalho relativamente ao qual a modalidade de vínculo de emprego público
seja o contrato, o posicionamento do trabalhador recrutado
numa das posições remuneratórias da categoria é objeto de
negociação com o empregador público, a qual tem lugar:
a) Imediatamente após o termo do procedimento concursal; ou
b) Aquando da aprovação em curso de formação específico ou da aquisição de certo grau académico ou de
certo título profissional, nos termos da alínea c) do n.º 4 do
artigo 84.º, que decorram antes da celebração do contrato.
2 — Para os efeitos do disposto na alínea d) do n.º 1 do
artigo anterior, a negociação com os candidatos colocados
em situação de requalificação antecede a que tenha lugar
com os restantes candidatos.
3 — A negociação entre o empregador público e cada
um dos candidatos efetua-se por escrito, pela ordem em
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que figurem na ordenação final, devendo os trabalhadores
com vínculo de emprego público informar previamente o
empregador da carreira, da categoria e da posição remuneratória que detêm nessa data.
4 — Em casos excecionais, devidamente fundamentados, designadamente quando o elevado número de candidatos torne a negociação impraticável, o empregador
público pode optar por enviar uma proposta de adesão a
um determinado posicionamento remuneratório a todos
os candidatos.
5 — O acordo ou a proposta de adesão são objeto de
fundamentação escrita pelo empregador público.
6 — Sem prejuízo do disposto no número seguinte, a
falta de acordo com um candidato determina a negociação
com o que se lhe siga na ordenação final dos candidatos,
não podendo ser proposto ao candidato subsequente na
ordenação posicionamento remuneratório superior ao máximo proposto e não aceite por qualquer dos candidatos
que o antecedam naquela ordenação.
7 — O empregador público não pode propor a primeira
posição remuneratória ao candidato que seja titular de
licenciatura ou de grau académico superior quando esteja
em causa o recrutamento de trabalhador para posto de
trabalho com conteúdo funcional correspondente ao da
carreira geral de técnico superior.
8 — Após o encerramento do procedimento concursal,
a documentação relativa ao respetivo processo negocial é
pública e de livre acesso.
9 — O disposto nos números anteriores pode ser aplicável, mediante lei especial, quando esteja em causa posto
de trabalho relativamente ao qual a modalidade do vínculo
de emprego público seja a nomeação.
10 — Não dispondo da faculdade prevista no número
anterior, o posicionamento do trabalhador nomeado tem
lugar na ou numa das posições remuneratórias da categoria
que tenham sido publicitadas.
Artigo 39.º
Curso de Estudos Avançados em Gestão Pública

1 — Observados os condicionalismos referidos no artigo 30.º relativamente a atividades de natureza permanente, o dirigente máximo do empregador público pode
optar, em alternativa à publicitação de procedimento concursal nele previsto, pelo recurso a diplomados pelo Curso
de Estudos Avançados em Gestão Pública (CEAGP).
2 — Para efeitos do disposto no número anterior, o empregador público remete à Direção Geral da Qualificação
dos Trabalhadores em Funções Públicas (INA) a lista do
número de postos de trabalho a ocupar, bem como a respetiva caracterização, nos termos do artigo 33.º
3 — A caracterização dos postos de trabalho cujo número consta da lista referida no número anterior toma em
consideração que os diplomados com o CEAGP apenas
podem ser integrados na carreira geral de técnico superior
e para cumprimento ou execução das atribuições, competências ou atividades que a respetiva regulamentação
identifique.
4 — A remessa ao INA da lista referida no n.º 2 compromete o empregador público a, findo o CEAGP, integrar
o correspondente número de diplomados.
5 — O recrutamento para frequência do CEAGP observa o disposto nos n.os 3 a 5 do artigo 30.º
6 — A integração na carreira geral de técnico superior
efetua-se na segunda posição remuneratória ou naquela

cujo nível remuneratório seja idêntico ou, na sua falta, imediatamente superior ao nível remuneratório correspondente
ao posicionamento do candidato na categoria de origem,
quando dela seja titular no âmbito de um vínculo de emprego público constituído por tempo indeterminado.
7 — O CEAGP é regulamentado por portaria do membro do Governo responsável pela área da Administração
Pública.
CAPÍTULO II
Forma, período experimental e invalidades
SECÇÃO I
Forma

Artigo 40.º
Forma do contrato de trabalho em funções públicas

1 — O contrato está sujeito à forma escrita e dele deve
constar a assinatura das partes.
2 — Do contrato devem ainda constar, pelo menos, as
seguintes indicações:
a) Nome ou denominação e domicílio ou sede dos contraentes;
b) Modalidade de contrato e respetivo termo quando
aplicável;
c) Atividade contratada, carreira, categoria e remuneração do trabalhador;
d) Local e período normal de trabalho;
e) Data do início da atividade;
f) Data de celebração do contrato;
g) Identificação da entidade que autorizou a contratação.
3 — Na falta da indicação exigida pela alínea e) do
número anterior, considera-se que o contrato tem início
na data da sua celebração.
4 — Quando o contrato não contenha a assinatura das
partes ou qualquer das indicações referidas no n.º 2, o empregador público deve proceder à sua correção, no prazo
de 30 dias, a contar da data de requerimento do trabalhador
para o efeito.
5 — Sem prejuízo do disposto no n.º 1, os membros do
Governo responsáveis pelas áreas das finanças e da Administração Pública podem, por portaria, aprovar modelos
oficiais de contratos, bem como prever a sua informatização e desmaterialização.
Artigo 41.º
Forma da nomeação

1 — A nomeação reveste a forma de despacho e pode
consistir em mera declaração de concordância com proposta ou informação anterior que, neste caso, faz parte
integrante do ato.
2 — Do despacho de nomeação consta a referência
às normas legais habilitantes e à existência de adequado
cabimento orçamental.
Artigo 42.º
Aceitação da nomeação

1 — A aceitação é o ato público e pessoal pelo qual o
nomeado declara aceitar a nomeação.
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2 — A aceitação é titulada pelo respetivo termo, de
modelo aprovado por portaria do membro do Governo
responsável pela área da Administração Pública.
3 — No ato de aceitação, o trabalhador presta o seguinte
compromisso de honra:
«Afirmo solenemente que cumprirei as funções que me
são confiadas com respeito pelos deveres que decorrem da
Constituição e da lei.»
4 — O termo de aceitação é assinado pelo órgão competente para a nomeação.
5 — A competência prevista no número anterior pode,
a solicitação do órgão ou serviço, ainda que por iniciativa
do trabalhador, ser exercida no estrangeiro pela autoridade
diplomática ou consular.
6 — A entidade competente para a assinatura do termo
de aceitação não pode, sob pena de responsabilidade civil,
financeira e disciplinar, recusar-se a fazê-lo.
7 — Sem prejuízo do disposto em lei especial, a falta
de aceitação do nomeado determina a caducidade automática do ato de nomeação, o qual não pode ser repetido no
procedimento em que foi praticado.
Artigo 43.º
Prazo para aceitação

1 — Sem prejuízo do disposto em lei especial, o prazo
para aceitação da nomeação é de 20 dias, a contar, de forma
contínua, da data da publicitação do ato de nomeação.
2 — Em casos devidamente justificados, designadamente de doença e férias, o prazo previsto no número
anterior pode ser prorrogado, por períodos determinados,
pela entidade competente para a assinatura do respetivo
termo.
3 — Nos casos de ausência no âmbito do regime da
parentalidade e de faltas por acidente de trabalho ou doença
profissional, o prazo previsto no n.º 1 é automaticamente
prorrogado para o termo destas situações.
Artigo 44.º
Efeitos da aceitação

1 — A aceitação determina o início de funções para
todos os efeitos legais, designadamente os de perceção de
remuneração e de contagem do tempo de serviço.
2 — Nos casos de ausência por maternidade, paternidade ou adoção e de faltas por acidente de trabalho ou
doença profissional, a perceção de remuneração decorrente
de nomeação definitiva retroage à data da publicitação do
ato de aceitação.
3 — Nos casos previstos no n.º 3 do artigo anterior, a
contagem do tempo de serviço decorrente de nomeação
definitiva retroage à data da publicitação do respetivo ato.
SECÇÃO II
Período experimental

possui as competências exigidas pelo posto de trabalho
que vai ocupar.
2 — O período experimental tem duas modalidades:
a) Período experimental do vínculo, que corresponde
ao tempo inicial de execução do vínculo de emprego público;
b) Período experimental de função, que corresponde ao
tempo inicial de desempenho de nova função em diferente
posto de trabalho, por trabalhador que já seja titular de um
vínculo de emprego público por tempo indeterminado.
3 — Concluído sem sucesso o período experimental do
vínculo, este cessa os seus efeitos automaticamente, sem
direito a qualquer indemnização ou compensação.
4 — Concluído sem sucesso o período experimental de
função, o trabalhador regressa à situação jurídico-funcional
que detinha anteriormente.
5 — Por ato fundamentado da entidade competente, o
período experimental pode ser feito cessar antes do respetivo termo, quando o trabalhador manifestamente revele
não possuir as competências exigidas pelo posto de trabalho que ocupa.
Artigo 46.º
Avaliação do trabalhador durante o período experimental

1 — Durante o período experimental, o trabalhador é
acompanhado por um júri, especialmente constituído para
o efeito, que procede, no final, à avaliação do trabalhador.
2 — Nos vínculos de emprego público a termo, o júri
do período experimental é substituído pelo superior hierárquico imediato do trabalhador.
3 — A avaliação final toma em consideração os elementos que o júri tenha recolhido, o relatório que o trabalhador
deve apresentar e os resultados das ações de formação
frequentadas.
4 — A avaliação final traduz-se numa escala de 0 a
20 valores, considerando-se concluído com sucesso o período experimental quando o trabalhador tenha obtido uma
avaliação não inferior a 14 ou a 12 valores, consoante se
trate ou não, respetivamente, de carreira ou categoria de
grau 3 de complexidade funcional.
5 — O termo do período experimental é assinalado por
ato escrito, que deve indicar o resultado da avaliação final.
6 — As regras previstas na lei geral sobre procedimento
concursal para efeitos de recrutamento de trabalhadores são
aplicáveis, com as necessárias adaptações, à constituição,
composição, funcionamento e competência do júri, bem
como à homologação e impugnação administrativa dos
resultados da avaliação final.
Artigo 47.º
Denúncia pelo trabalhador

Durante o período experimental, o trabalhador pode
denunciar o contrato sem aviso prévio nem necessidade
de invocação de justa causa, não havendo direito a indemnização.

Artigo 45.º

Artigo 48.º

Regras gerais

Tempo de serviço durante o período experimental

1 — O período experimental corresponde ao tempo
inicial de execução das funções do trabalhador, nas modalidades de contrato de trabalho em funções públicas e
de nomeação, e destina-se a comprovar se o trabalhador

1 — O período experimental é tido em conta, para todos
os efeitos legais, como tempo de serviço efetivo.
2 — O tempo de serviço decorrido no período experimental por trabalhador titular de um vínculo de emprego
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público por tempo indeterminado é contado, para todos os
efeitos legais, nos seguintes termos:
a) No caso de período experimental concluído com
sucesso, na carreira e categoria onde tenha decorrido.
b) No caso de período experimental concluído sem sucesso, na carreira e categoria à qual o trabalhador regresse,
quando seja o caso.
Artigo 49.º

beleçam qualquer indemnização em caso de denúncia do
vínculo durante o período experimental.
SECÇÃO III
Invalidade do vínculo de emprego público

Artigo 52.º

Duração do período experimental

Causas específicas de invalidade
do vínculo de emprego público

1 — No contrato de trabalho em funções públicas por
tempo indeterminado, o período experimental tem a seguinte duração:

Para além das causas comuns, são causas específicas de
invalidade total ou parcial do vínculo de emprego público
as seguintes:

a) 90 dias, para os trabalhadores integrados na carreira
de assistente operacional e noutras carreiras ou categorias
com idêntico grau de complexidade funcional;
b) 180 dias, para os trabalhadores integrados na carreira
de assistente técnico e noutras carreiras ou categorias com
idêntico grau de complexidade funcional;
c) 240 dias, para os trabalhadores integrados na carreira
de técnico superior e noutras carreiras ou categorias com
idêntico grau de complexidade funcional.

a) Declaração de nulidade ou anulação da decisão final
do procedimento concursal que deu origem à constituição
do vínculo;
b) Declaração de nulidade ou anulação da decisão final
do procedimento concursal que deu origem à ocupação de
novo posto de trabalho pelo trabalhador.

2 — No contrato de trabalho em funções públicas a
termo, o período experimental tem a seguinte duração:

1 — O vínculo de emprego público declarado nulo ou
anulado produz efeitos como válido em relação ao tempo
em que seja executado.
2 — Ao ato modificativo de vínculo que seja inválido aplica-se o disposto no número anterior, desde
que não afete as garantias do trabalhador em funções
públicas.
3 — A nulidade ou a anulação parcial não determina a
invalidade de todo o vínculo, salvo quando se mostre que
este não teria sido constituído sem a parte viciada.
4 — A parte do conteúdo do vínculo de emprego público
que viole normas imperativas considera-se substituída
por estas.

a) 30 dias, no contrato a termo certo de duração igual
ou superior a seis meses e no contrato a termo incerto cuja
duração se preveja vir a ser superior àquele limite.
b) 15 dias, no contrato a termo certo de duração inferior
a seis meses e no contrato a termo incerto cuja duração se
preveja não vir a ser superior àquele limite.
3 — Na falta de lei especial em contrário, o período
experimental na nomeação definitiva tem a duração de
um ano.
4 — Os diplomas que disponham sobre carreiras especiais podem estabelecer outra duração para o respetivo
período experimental.
Artigo 50.º
Contagem do período experimental

1 — O período experimental começa a contar-se a partir do início da execução da prestação pelo trabalhador,
compreendendo as ações de formação ministradas pelo
empregador público ou frequentadas por determinação
deste, desde que não excedam metade do período experimental.
2 — Para efeitos da contagem do período experimental,
não são tidos em conta os dias de faltas, ainda que justificadas, de licença e de dispensa, bem como de suspensão
do vínculo.
Artigo 51.º
Redução e exclusão do período experimental
e denúncia do contrato

1 — A duração do período experimental pode ser reduzida por instrumento de regulamentação coletiva de
trabalho.
2 — O período experimental não pode ser excluído
por instrumento de regulamentação coletiva de trabalho.
3 — São nulas as disposições do contrato ou de instrumento de regulamentação coletiva de trabalho que esta-

Artigo 53.º
Efeitos da invalidade

Artigo 54.º
Invalidade e cessação do vínculo

1 — Ao facto extintivo ocorrido antes da declaração
de nulidade ou anulação do vínculo de emprego público
aplicam-se as normas sobre cessação.
2 — Se for declarado nulo ou anulado o vínculo a termo
que já tenha cessado, a indemnização tem por limite o
valor estabelecido nos artigos 301.º e 305.º respetivamente para despedimento ilícito ou de denúncia sem aviso
prévio.
3 — À invocação de invalidade pela parte de má-fé,
estando a outra de boa-fé, seguida de imediata cessação
da prestação de trabalho, aplica-se o regime da indemnização prevista nos artigos 300.º e 305.º respetivamente
para o despedimento ilícito ou para a denúncia sem aviso
prévio.
4 — Para efeitos do previsto no número anterior, a má-fé consiste na constituição ou na manutenção do vínculo
com o conhecimento da causa de invalidade.
Artigo 55.º
Convalidação

Cessando a causa da invalidade durante a execução do
vínculo de emprego público, este considera-se convalidado
desde o início da execução.
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TÍTULO III
Modalidades especiais de vínculo
de emprego público
CAPÍTULO I
Contrato de trabalho em funções
públicas a termo resolutivo
Artigo 56.º
Regras gerais

1 — Ao contrato de trabalho em funções públicas pode
ser aposto termo resolutivo, certo ou incerto, nos termos
previstos nos artigos seguintes.
2 — Em tudo o que não seja regulado na presente lei,
aplica-se subsidiariamente ao vínculo de emprego público
a termo resolutivo o regime do Código do Trabalho, no
que não seja incompatível com o disposto na presente lei.
3 — O regime do contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo não pode ser afastado por instrumento de regulamentação coletiva de trabalho.
4 — O disposto no presente capítulo e o regime do
Código do Trabalho em matéria de contrato de trabalho a
termo resolutivo aplicam-se, com as necessárias adaptações, à nomeação exercida a título transitório.
5 — A constituição do vínculo de trabalho em funções
públicas a termo resolutivo deve obedecer a um procedimento concursal, cujos métodos de seleção são os previstos
nos n.os 2 a 6 do artigo 36.º
6 — Não são aplicáveis ao vínculo de trabalho em funções públicas a termo resolutivo as normas relativas a
carreiras, mobilidade e colocação em situação de requalificação.
Artigo 57.º
Fundamentos para a celebração de contrato de trabalho
em funções públicas a termo resolutivo

1 — Só pode ser aposto termo resolutivo ao contrato
de trabalho em funções públicas nas seguintes situações,
fundamentadamente justificadas:
a) Substituição direta ou indireta de trabalhador ausente
ou que, por qualquer razão, se encontre temporariamente
impedido de prestar serviço;
b) Substituição direta ou indireta de trabalhador em relação ao qual esteja pendente em juízo ação de apreciação
da licitude do despedimento;
c) Substituição direta ou indireta de trabalhador em
situação de licença sem remuneração;
d) Substituição de trabalhador a tempo completo que
passe a prestar trabalho a tempo parcial por período determinado;
e) Para assegurar necessidades urgentes de funcionamento das entidades empregadoras públicas;
f) Execução de tarefa ocasional ou serviço determinado
precisamente definido e não duradouro;
g) Para o exercício de funções em estruturas temporárias
das entidades empregadoras públicas;
h) Para fazer face ao aumento excecional e temporário
da atividade do órgão ou serviço;
i) Para o desenvolvimento de projetos não inseridos nas
atividades normais dos órgãos ou serviços;
j) Quando a formação, ou a obtenção de grau académico
ou título profissional, dos trabalhadores no âmbito das

entidades empregadoras públicas envolva a prestação de
trabalho subordinado;
k) Quando se trate de órgãos ou serviços em regime de
instalação.
2 — Para efeitos do disposto na alínea a) do número
anterior, consideram-se ausentes, designadamente:
a) Os trabalhadores em situação de mobilidade;
b) Os trabalhadores que se encontrem em comissão de
serviço;
c) Os trabalhadores que se encontrem a exercer funções
noutra carreira, categoria ou órgão ou serviço no decurso
do período experimental.
3 — O contrato de trabalho em funções públicas só
pode ser celebrado a termo resolutivo incerto nas situações
previstas nas alíneas a) a d) e f) a k) do n.º 1.
4 — É vedada a celebração de contrato de trabalho a
termo resolutivo para substituição de trabalhador colocado
em situação de requalificação.
5 — Os contratos para o exercício de funções nos órgãos
ou serviços referidos na alínea k) do n.º 1 são obrigatoriamente celebrados a termo resolutivo nos termos previstos
em lei especial.
Artigo 58.º
Forma

1 — Para além dos requisitos gerais de forma, devem
constar do contrato a termo resolutivo as seguintes indicações:
a) A indicação do motivo justificativo do termo estipulado;
b) A data da respetiva cessação, sendo o contrato a
termo certo.
2 — Para efeitos do disposto na alínea a) do número
anterior, a indicação do motivo justificativo da aposição
do termo deve ser feita pela menção expressa dos factos
que o integram, devendo estabelecer-se a relação entre a
justificação invocada e o termo estipulado.
Artigo 59.º
Contratos sucessivos

1 — A cessação, por motivo não imputável ao trabalhador, de contrato a termo impede nova admissão a termo
para o mesmo posto de trabalho antes de decorrido um
período de tempo equivalente a um terço da duração do
contrato, incluindo as suas renovações.
2 — O disposto no número anterior não é aplicável nos
seguintes casos:
a) Nova ausência do trabalhador substituído, quando
o contrato a termo tenha sido celebrado para a sua substituição;
b) Acréscimos excecionais da atividade do órgão ou
serviço após a cessação do contrato.
Artigo 60.º
Duração do contrato a termo

1 — O contrato a termo certo dura pelo período acordado, não podendo exceder três anos, incluindo renova-
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ções, nem ser renovado mais de duas vezes, sem prejuízo
do disposto em lei especial.
2 — O contrato a termo incerto dura por todo o tempo
necessário para a substituição do trabalhador ausente ou
para a conclusão da tarefa ou serviço cuja execução justifica a celebração.
3 — No caso da alínea e) do n.º 1 do artigo 57.º, o contrato não pode ter duração superior a um ano, incluindo
renovações.
Artigo 61.º
Renovação do contrato

1 — O contrato a termo certo não está sujeito a renovação automática.
2 — A renovação do contrato está sujeita à verificação
das exigências materiais da sua celebração, bem como a
forma escrita.
3 — Considera-se como único contrato aquele que seja
objeto de renovação.
Artigo 62.º
Estipulação de prazo inferior a seis meses

1 — Nos contratos celebrados por prazo inferior a seis
meses, o termo estipulado deve corresponder à duração
previsível da tarefa ou serviço a realizar.
2 — Os contratos celebrados por prazo inferior a seis
meses podem ser renovados uma única vez, por período
igual ou inferior ao inicialmente contratado.
Artigo 63.º
Contratos a termo irregulares

1 — A celebração ou a renovação de contratos a termo
resolutivo com violação do disposto na presente lei implica
a sua nulidade e gera responsabilidade civil, disciplinar e
financeira dos dirigentes máximos dos órgãos ou serviços
que os tenham celebrado ou renovado.
2 — O contrato a termo resolutivo não se converte,
em caso algum, em contrato por tempo indeterminado,
caducando no termo do prazo máximo de duração previsto, incluindo renovações, ou, tratando-se de contrato
a termo incerto, quando cesse a situação que justificou a
sua celebração.
Artigo 64.º
Informações

1 — O empregador público deve comunicar, no prazo
máximo de cinco dias úteis, à comissão de trabalhadores
e às associações sindicais representativas, designadamente
àquela em que o trabalhador esteja filiado, a celebração,
com indicação do respetivo fundamento legal, e a cessação
do contrato a termo.
2 — O empregador público deve comunicar, no prazo
máximo de cinco dias úteis, à entidade que tenha competência na área da igualdade de oportunidades entre homens
e mulheres o motivo da não renovação de contrato a termo,
sempre que estiver em causa uma trabalhadora grávida,
puérpera ou lactante.
3 — O empregador público deve afixar informação
relativa à existência de postos de trabalho permanentes
que se encontrem disponíveis no órgão ou serviço.

Artigo 65.º
Obrigações sociais

O trabalhador admitido a termo é incluído, segundo um
cálculo efetuado com recurso à média no ano civil anterior,
no total dos trabalhadores do órgão ou serviço, para efeitos
da determinação das obrigações sociais relacionadas com
o número de trabalhadores ao serviço.
Artigo 66.º
Preferência na admissão

1 — O trabalhador contratado a termo que se candidate,
nos termos legais, a procedimento concursal de recrutamento publicitado durante a execução do contrato ou até
90 dias após a cessação do mesmo, para ocupação de posto
de trabalho com características idênticas às daquele para
que foi contratado, na modalidade de contrato por tempo
indeterminado, tem preferência, na lista de ordenação final
dos candidatos, em caso de igualdade de classificação.
2 — A violação do disposto no número anterior obriga
o empregador público a indemnizar o trabalhador no valor
correspondente a três meses de remuneração base.
3 — Compete ao trabalhador alegar a violação da preferência prevista no n.º 1 e ao empregador público a prova
do cumprimento do disposto no mesmo número.
Artigo 67.º
Igualdade de tratamento

1 — O trabalhador contratado a termo tem os mesmos
direitos e está adstrito aos mesmos deveres do trabalhador
permanente numa situação comparável, salvo se razões
objetivas justificarem um tratamento diferenciado.
2 — O empregador deve proporcionar formação profissional ao trabalhador contratado a termo.
CAPÍTULO II
Outras modalidades especiais de vínculo
de emprego público
Artigo 68.º
Remissão

1 — Sem prejuízo do disposto na presente lei, é aplicável aos trabalhadores titulares de um vínculo de emprego
público o regime previsto no Código do Trabalho em matéria de trabalho a tempo parcial e de teletrabalho.
2 — O empregador público não pode excluir o recurso
ao trabalho a tempo parcial por regulamento.
3 — Não é aplicável ao vínculo de emprego público o
regime da comissão de serviço e do trabalho intermitente
previstos no Código do Trabalho.
Artigo 69.º
Trabalho a tempo parcial e teletrabalho
para os trabalhadores nomeados

1 — A aplicação do regime do tempo parcial e do teletrabalho a trabalhadores nomeados pode ser determinada
pelo empregador mediante requerimento do trabalhador.
2 — Relativamente aos trabalhadores com vínculo de
nomeação, o empregador público pode, por regulamento,
estabelecer para a admissão em regime de tempo parcial
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preferências em favor dos trabalhadores com responsabilidades familiares, dos trabalhadores com capacidade de
trabalho reduzida, pessoa com deficiência ou doença crónica e dos trabalhadores que frequentem estabelecimentos
de ensino médio ou superior.

impliquem perda da remuneração ou diminuição dos dias
de férias.

TÍTULO IV

Artigo 72.º

Conteúdo do vínculo de emprego público

Garantias do trabalhador

2 — O empregador público deve proporcionar ao trabalhador ações de formação profissional adequadas à sua
qualificação, nos termos de legislação especial.

1 — É proibido ao empregador público:
CAPÍTULO I
Direitos, deveres e garantias do trabalhador
e do empregador público
SECÇÃO I
Disposições gerais

Artigo 70.º
Deveres gerais do empregador público e do trabalhador

1 — O empregador público e o trabalhador, no cumprimento das respetivas obrigações, assim como no exercício
dos correspondentes direitos, devem agir de boa-fé.
2 — O empregador público e o trabalhador devem colaborar na obtenção da qualidade do serviço e da produtividade, bem como na promoção humana, profissional e
social do trabalhador.
Artigo 71.º
Deveres do empregador público

1 — Sem prejuízo de outras obrigações, o empregador
público deve:
a) Respeitar e tratar com urbanidade e probidade o
trabalhador;
b) Pagar pontualmente a remuneração, que deve ser
justa e adequada ao trabalho;
c) Proporcionar boas condições de trabalho, tanto do
ponto de vista físico como moral;
d) Contribuir para a elevação do nível de produtividade
do trabalhador, nomeadamente proporcionando-lhe formação profissional;
e) Respeitar a autonomia técnica do trabalhador que
exerça atividades cuja regulamentação ou deontologia
profissional a exija;
f) Possibilitar o exercício de cargos em organizações
representativas dos trabalhadores;
g) Prevenir riscos e doenças profissionais, tendo em
conta a proteção da segurança e saúde do trabalhador, devendo indemnizá-lo dos prejuízos resultantes de acidentes
de trabalho;
h) Adotar, no que se refere à segurança e saúde no trabalho, as medidas que decorram, para o órgão ou serviço
ou para a atividade, da aplicação das prescrições legais e
convencionais vigentes;
i) Fornecer ao trabalhador a informação e a formação
adequadas à prevenção de riscos de acidente e doença;
j) Manter permanentemente atualizado o registo do
pessoal em cada um dos seus órgãos ou serviços, com
indicação dos nomes, datas de nascimento e de admissão,
modalidades de vínculo, categorias, promoções, remunerações, datas de início e termo das férias e faltas que

a) Opor-se, por qualquer forma, a que o trabalhador
exerça os seus direitos, bem como aplicar-lhe sanções
disciplinares ou tratá-lo desfavoravelmente por causa desse
exercício;
b) Obstar, injustificadamente, à prestação efetiva do
trabalho;
c) Exercer pressão sobre o trabalhador para que influencie desfavoravelmente nas condições de trabalho próprias
ou dos colegas;
d) Diminuir a remuneração, salvo nos casos previstos
na lei;
e) Baixar a categoria do trabalhador, salvo nos casos
previstos na lei;
f) Sujeitar o trabalhador a mobilidade, salvo nos casos
previstos na lei;
g) Ceder trabalhadores do mapa de pessoal próprio
para utilização de terceiros que sobre esses trabalhadores
exerçam os poderes de autoridade e direção próprios do
empregador público ou por pessoa por ela indicada, salvo
nos casos especialmente previstos;
h) Obrigar o trabalhador a adquirir bens ou a utilizar
serviços fornecidos pelo empregador público ou por pessoa
por ele indicada;
i) Explorar, com fins lucrativos, quaisquer cantinas,
refeitórios, economatos ou outros estabelecimentos diretamente relacionados com o trabalho, para fornecimento
de bens ou prestação de serviços aos trabalhadores;
j) Fazer cessar o vínculo e readmitir o trabalhador,
mesmo com o seu acordo, havendo o propósito de o prejudicar em direitos ou garantias decorrentes da antiguidade.
2 — Os trabalhadores têm o direito de frequentar ações
de formação e aperfeiçoamento necessárias ao seu desenvolvimento profissional.
Artigo 73.º
Deveres do trabalhador

1 — O trabalhador está sujeito aos deveres previstos na
presente lei, noutros diplomas legais e regulamentos e no
instrumento de regulamentação coletiva de trabalho que
lhe seja aplicável.
2 — São deveres gerais dos trabalhadores:
a) O dever de prossecução do interesse público;
b) O dever de isenção;
c) O dever de imparcialidade;
d) O dever de informação;
e) O dever de zelo;
f) O dever de obediência;
g) O dever de lealdade;
h) O dever de correção;
i) O dever de assiduidade;
j) O dever de pontualidade.
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3 — O dever de prossecução do interesse público consiste na sua defesa, no respeito pela Constituição, pelas
leis e pelos direitos e interesses legalmente protegidos
dos cidadãos.
4 — O dever de isenção consiste em não retirar vantagens, diretas ou indiretas, pecuniárias ou outras, para si
ou para terceiro, das funções que exerce.
5 — O dever de imparcialidade consiste em desempenhar as funções com equidistância relativamente aos interesses com que seja confrontado, sem discriminar positiva
ou negativamente qualquer deles, na perspetiva do respeito
pela igualdade dos cidadãos.
6 — O dever de informação consiste em prestar ao cidadão, nos termos legais, a informação que seja solicitada,
com ressalva daquela que, naqueles termos, não deva ser
divulgada.
7 — O dever de zelo consiste em conhecer e aplicar as
normas legais e regulamentares e as ordens e instruções
dos superiores hierárquicos, bem como exercer as funções
de acordo com os objetivos que tenham sido fixados e
utilizando as competências que tenham sido consideradas
adequadas.
8 — O dever de obediência consiste em acatar e cumprir
as ordens dos legítimos superiores hierárquicos, dadas em
objeto de serviço e com a forma legal.
9 — O dever de lealdade consiste em desempenhar
as funções com subordinação aos objetivos do órgão ou
serviço.
10 — O dever de correção consiste em tratar com respeito os utentes dos órgãos ou serviços e os restantes trabalhadores e superiores hierárquicos.
11 — Os deveres de assiduidade e de pontualidade consistem em comparecer ao serviço regular e continuamente
e nas horas que estejam designadas.
12 — O trabalhador tem o dever de frequentar ações de
formação e aperfeiçoamento profissional na atividade em
que exerce funções, das quais apenas pode ser dispensado
por motivo atendível.
13 — Na situação de requalificação, o trabalhador deve
observar os deveres especiais inerentes a essa situação.
SECÇÃO II
Poderes do empregador público

Artigo 74.º
Poder de direção

Compete ao empregador público, dentro dos limites
decorrentes do vínculo de emprego público e das normas
que o regem, fixar os termos em que deve ser prestado o
trabalho.
Artigo 75.º
Regulamento interno do órgão ou serviço

1 — O empregador público elabora regulamentos internos do órgão ou serviço contendo normas de organização
e disciplina do trabalho.
2 — Na elaboração do regulamento interno do órgão ou
serviço é ouvida a comissão de trabalhadores ou, na sua
falta, quando existam, a comissão sindical ou intersindical
ou os delegados sindicais.
3 — O empregador público deve dar publicidade ao
conteúdo do regulamento interno do órgão ou serviço,
designadamente afixando-o na sede do órgão ou serviço e

nos locais de trabalho, bem como nas páginas eletrónicas
do organismo ou serviço, de modo a possibilitar o seu pleno
conhecimento, a todo o tempo, pelos trabalhadores.
4 — A elaboração de regulamento interno do órgão
ou serviço sobre determinadas matérias pode ser tornada
obrigatória por instrumento de regulamentação coletiva
de trabalho.
Artigo 76.º
Poder disciplinar

O empregador público tem poder disciplinar sobre o
trabalhador ao seu serviço, enquanto vigorar o vínculo de
emprego público.
SECÇÃO III
Acordos de limitação da liberdade de trabalho

Artigo 77.º
Pacto de não concorrência

1 — São nulos os acordos e as cláusulas de instrumento
de regulamentação coletiva de trabalho que, por qualquer
forma, possam prejudicar o exercício da liberdade de trabalho após a extinção do vínculo de emprego público.
2 — É lícito, porém, o acordo ou a cláusula pela qual
se limite a atividade do trabalhador no período máximo de
dois anos subsequentes à extinção do vínculo, se ocorrerem
cumulativamente as seguintes condições:
a) Constar tal acordo, por forma escrita, do contrato de
trabalho em funções públicas ou do acordo de cessação
do vínculo;
b) Tratar-se de atividade cujo exercício possa efetivamente causar prejuízo ao empregador público;
c) Atribuir-se ao trabalhador uma compensação durante
o período de limitação da sua atividade, que pode sofrer
redução equitativa, em montante equivalente àquele que
o empregador público houver despendido com a sua formação profissional.
3 — Em caso de despedimento declarado ilícito ou de
resolução com justa causa pelo trabalhador com fundamento em ato ilícito do empregador público, o montante
da compensação referida na alínea c) do número anterior é
elevado até ao equivalente à remuneração base devida no
momento da cessação do vínculo, sob pena de não poder
ser invocada a cláusula de não concorrência.
4 — São deduzidas no montante da compensação referida no número anterior as importâncias percebidas pelo
trabalhador no exercício de qualquer atividade profissional
iniciada após a cessação do vínculo, até ao montante fixado
nos termos da alínea c) do n.º 2.
5 — Tratando-se de trabalhador afeto a atividades cuja
natureza suponha especial relação de confiança ou com
acesso a informação particularmente sensível no plano da
concorrência, a limitação a que se refere o n.º 2 pode ser
prolongada até três anos.
Artigo 78.º
Pacto de permanência

1 — É lícito o acordo pelo qual o trabalhador e o empregador público convencionem, sem diminuição de remuneração, a obrigatoriedade de prestação de serviço durante
certo prazo, não superior a três anos, como compensação
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de despesas extraordinárias comprovadamente feitas pelo
empregador público na formação profissional do trabalhador, podendo este desobrigar-se restituindo as importâncias
despendidas.
2 — Em caso de extinção do vínculo pelo trabalhador
com justa causa ou quando, tendo sido declarado ilícito o
despedimento, o trabalhador não opte pela reintegração,
não existe a obrigação de restituir a soma referida no número anterior.

Atividade, local de trabalho e carreiras

familiar do trabalhador, bem como assegurar o respeito
das normas aplicáveis em matéria de segurança e saúde
no trabalho.
3 — O início de funções do trabalhador tem lugar com
um período de formação em sala e em exercício, com
duração e conteúdo dependentes da prévia situação jurídico-funcional do trabalhador, salvo tratando-se de trabalhador integrado em carreira especial cujo ingresso exigiu a
aprovação em curso de formação específico.
4 — Todos os trabalhadores têm direito ao pleno desenvolvimento da respetiva carreira profissional, que pode
ser feito por alteração de posicionamento remuneratório
ou por promoção.

SECÇÃO I

Artigo 83.º

Disposições gerais

Local de trabalho

CAPÍTULO II

Artigo 79.º
Funções desempenhadas

1 — Os trabalhadores com vínculo de emprego público
constituído por tempo indeterminado exercem as suas
funções integrados em carreiras.
2 — Os trabalhadores com vínculo de emprego público
a termo resolutivo exercem as suas funções por referência
a uma categoria integrada numa carreira.
3 — Os trabalhadores com vínculo de emprego público
na modalidade de comissão de serviço exercem as suas
funções nos termos legalmente definidos para o cargo.

1 — O trabalhador deve, em princípio, realizar a sua
prestação no local de trabalho correspondente ao posto de
trabalho atribuído, sem prejuízo das situações de mobilidade previstas na presente lei.
2 — O trabalhador encontra-se adstrito às deslocações
inerentes às suas funções ou indispensáveis à sua formação
profissional.
SECÇÃO II
Carreiras

Artigo 84.º
Carreiras gerais e especiais

Artigo 80.º
Conteúdo funcional

1 — A cada carreira, ou a cada categoria em que se
desdobre uma carreira, corresponde um conteúdo funcional
legalmente descrito.
2 — O conteúdo funcional de cada carreira ou categoria
deve ser descrito de forma abrangente, dispensando pormenorizações relativas às tarefas nele abrangidas.
Artigo 81.º
Exercício de funções afins

1 — A descrição do conteúdo funcional nos termos do
artigo anterior não prejudica a atribuição ao trabalhador
de funções que lhe sejam afins ou funcionalmente ligadas,
para as quais o trabalhador detenha a qualificação profissional adequada e que não impliquem desvalorização
profissional.
2 — Sempre que as funções afins ou funcionalmente
ligadas à atividade principal, referidas no número anterior,
exijam especiais qualificações, o exercício de tais funções
confere ao trabalhador o direito a formação profissional
não inferior a 10 horas anuais.
Artigo 82.º
Atribuição de funções e desenvolvimento da carreira

1 — O empregador público deve procurar colocar o
trabalhador no posto de trabalho mais adequado às suas
aptidões e qualificação profissional, dentro da carreira e
categoria a que pertence ou que serve de referencial para
o exercício das suas funções.
2 — As condições de prestação de trabalho devem favorecer a compatibilização da vida profissional com a vida

1 — As carreiras dos trabalhadores em funções públicas
são gerais ou especiais.
2 — São gerais as carreiras cujos conteúdos funcionais
caracterizam postos de trabalho de que a generalidade dos
órgãos ou serviços carece para o desenvolvimento das
respetivas atividades.
3 — São especiais as carreiras cujos conteúdos funcionais caracterizam postos de trabalho de que apenas um ou
alguns órgãos ou serviços carecem para o desenvolvimento
das respetivas atividades.
4 — Apenas podem ser criadas carreiras especiais
quando, cumulativamente:
a) Os respetivos conteúdos funcionais não possam ser
absorvidos pelos conteúdos funcionais das carreiras gerais;
b) Os respetivos trabalhadores se devam sujeitar a deveres funcionais mais exigentes que os previstos para os
das carreiras gerais;
c) Os respetivos trabalhadores tenham que ter aprovação
em curso de formação específico de duração não inferior
a seis meses ou deter certo grau académico ou título profissional para integrar a carreira.
5 — O requisito previsto na alínea c) do número anterior
pode ser preenchido durante o período experimental.
Artigo 85.º
Carreiras unicategoriais e pluricategoriais

1 — As carreiras gerais ou especiais são unicategoriais
ou pluricategoriais, consoante lhes correspondam uma ou
mais categorias.
2 — Apenas podem ser criadas carreiras pluricategoriais
quando a cada uma das categorias da carreira corresponda
um conteúdo funcional distinto do das restantes.
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3 — O conteúdo funcional das categorias superiores
integra o das inferiores.
Artigo 86.º
Graus de complexidade funcional

1 — Em função do nível habilitacional exigido, em
regra, em cada carreira, estas classificam-se nos seguintes
graus de complexidade funcional:
a) Grau 1, quando se exija a titularidade de escolaridade
obrigatória, ainda que acrescida de formação profissional
adequada;
b) Grau 2, quando se exija a titularidade do 12.º ano de
escolaridade ou de curso que lhe seja equiparado;
c) Grau 3, quando se exija a titularidade de licenciatura
ou de grau académico superior a esta.
2 — O diploma que cria a carreira faz referência ao
respetivo grau de complexidade funcional.
3 — As carreiras pluricategoriais podem apresentar mais
do que um grau de complexidade funcional, cada um deles
referenciado a categorias, quando a integração nestas dependa, em regra, da titularidade de níveis habilitacionais
diferentes.
Artigo 87.º
Posições remuneratórias

1 — A cada categoria das carreiras corresponde um
número variável de posições remuneratórias.
2 — À categoria da carreira unicategorial corresponde
um número mínimo de oito posições remuneratórias.
3 — Nas carreiras pluricategoriais, o número de posições
remuneratórias de cada categoria obedece às seguintes regras:
a) À categoria inferior corresponde um número mínimo
de oito posições remuneratórias;
b) A cada uma das categorias sucessivamente superiores
corresponde um número proporcionalmente decrescente
de posições remuneratórias, por forma a que:
i) No caso de carreira desdobrada em duas categorias,
seja de quatro o número mínimo das posições remuneratórias da categoria superior;
ii) No caso de carreira desdobrada em três categorias,
seja de cinco e de duas o número mínimo das posições
remuneratórias das categorias sucessivamente superiores;
iii) No caso de carreira desdobrada em quatro categorias, seja de seis, quatro e duas o número mínimo das
posições remuneratórias das categorias sucessivamente
superiores.
Artigo 88.º
Enumeração e caracterização das carreiras gerais

1 — São gerais as carreiras de:
a) Técnico superior;
b) Assistente técnico;
c) Assistente operacional.
2 — A caracterização das carreiras gerais, em função
do número e designação das categorias em que se desdobram, dos conteúdos funcionais, dos graus de complexidade funcional e do número de posições remuneratórias
de cada categoria, consta do anexo à presente lei, da qual
faz parte integrante.

3 — A previsão, nos mapas de pessoal, de postos de
trabalho que devam ser ocupados por coordenadores técnicos da carreira de assistente técnico depende da existência
de unidades orgânicas flexíveis com o nível de secção ou
da necessidade de coordenar, pelo menos, 10 assistentes
técnicos do respetivo setor de atividade.
4 — A previsão, nos mapas de pessoal, de postos de
trabalho que devam ser ocupados por encarregados gerais
operacionais da carreira de assistente operacional depende
da necessidade de coordenar, pelo menos, três encarregados
operacionais do respetivo setor de atividade.
5 — A previsão, nos mapas de pessoal, de postos de
trabalho que devam ser ocupados por encarregados operacionais da carreira de assistente operacional depende
da necessidade de coordenar, pelo menos, 10 assistentes
operacionais do respetivo setor de atividade.
SECÇÃO III
Avaliação do desempenho

Artigo 89.º
Avaliação do desempenho

Os trabalhadores estão sujeitos ao regime de avaliação
do desempenho constante do diploma próprio referido na
alínea a) do artigo 5.º
Artigo 90.º
Princípios da avaliação do desempenho

O regime de avaliação do desempenho dos trabalhadores
rege-se pelos seguintes princípios:
a) Orientação para resultados, promovendo a excelência
e a qualidade;
b) Universalidade, assumindo-se como um sistema
transversal a todos os serviços, organismos e trabalhadores da Administração Pública;
c) Responsabilização e desenvolvimento, assumindo-se
como um instrumento de orientação, avaliação e desenvolvimento dos trabalhadores para a obtenção de resultados e
demonstração de competências profissionais;
d) Reconhecimento e motivação, garantindo a diferenciação de desempenhos e promovendo uma gestão baseada
na valorização das competências e do mérito;
e) Transparência e imparcialidade, assentando em critérios objetivos, regras claras e amplamente divulgadas.
Artigo 91.º
Efeitos da avaliação do desempenho

Para além dos efeitos previstos no diploma que a regulamenta, a avaliação do desempenho dos trabalhadores tem
os efeitos previstos na presente lei em matéria de alteração
de posicionamento remuneratório na carreira, de atribuição
de prémios de desempenho e efeitos disciplinares.
CAPÍTULO III
Mobilidade
Artigo 92.º
Situações de mobilidade

1 — Quando haja conveniência para o interesse público,
designadamente quando a economia, a eficácia e a eficiên-
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cia dos órgãos ou serviços o imponham, os trabalhadores
podem ser sujeitos a mobilidade.
2 — A mobilidade é devidamente fundamentada e pode
abranger:
a) Mobilidade dentro da mesma modalidade de vínculo
de emprego público por tempo indeterminado ou entre
ambas as modalidades;
b) Mobilidade dentro do mesmo órgão ou serviço ou
entre dois órgãos ou serviços;
c) Mobilidade relativa a trabalhadores em efetividade
de funções ou relativa a trabalhadores em situação de
requalificação;
d) Mobilidade a tempo inteiro ou a tempo parcial.
3 — O disposto na presente lei não prejudica a existência de outros regimes de mobilidade, nomeadamente no
âmbito de carreiras especiais.
Artigo 93.º
Modalidades de mobilidade

1 — A mobilidade reveste as modalidades de mobilidade na categoria e de mobilidade intercarreiras ou categorias.
2 — A mobilidade na categoria opera-se para o exercício
de funções inerentes à categoria de que o trabalhador é
titular, na mesma atividade ou em diferente atividade para
que detenha habilitação adequada.
3 — A mobilidade intercarreiras ou categorias opera-se
para o exercício de funções não inerentes à categoria de
que o trabalhador é titular e inerentes:
a) A categoria superior ou inferior da mesma carreira; ou
b) A carreira de grau de complexidade funcional igual,
superior ou inferior ao da carreira em que se encontra
integrado ou ao da categoria de que é titular.
4 — A mobilidade intercarreiras ou categorias depende
da titularidade de habilitação adequada do trabalhador e
não pode modificar substancialmente a sua posição.
Artigo 94.º
Forma de operar a mobilidade

1 — A mobilidade, em qualquer das suas modalidades,
pode operar:
a) Por acordo entre os órgãos ou serviços de origem e
de destino, mediante a aceitação do trabalhador;
b) Por acordo entre os órgãos ou serviços de origem
e de destino, com dispensa de aceitação do trabalhador;
c) Por decisão do órgão ou serviço de destino, com
dispensa do acordo do órgão ou serviço de origem, mediante despacho do membro do Governo, em situações de
mobilidade entre serviços do ministério que tutela, e com
aceitação ou dispensa de aceitação do trabalhador, nos
termos do artigo seguinte;
d) Por decisão do órgão ou serviço, em caso de mobilidade entre unidades orgânicas, e com aceitação ou
dispensa de aceitação do trabalhador, nos termos do artigo
seguinte.
2 — Quando a mobilidade opere para categoria inferior
da mesma carreira ou para carreira de grau de complexidade funcional inferior ao da carreira em que se encontra

integrado ou ao da categoria de que é titular, o acordo do
trabalhador nunca pode ser dispensado.
3 — Quando a mobilidade opere para órgão ou serviço,
designadamente temporário, que não possa constituir vínculos de emprego público por tempo indeterminado e se
preveja que possa ter duração superior a um ano, o acordo
do trabalhador que não se encontre colocado em situação
de requalificação nunca pode ser dispensado.
Artigo 95.º
Dispensa do acordo do trabalhador para a mobilidade

1 — É dispensado o acordo do trabalhador para a mobilidade quando o local de trabalho se situe até 60 km,
inclusive, do local de residência e desde que se verifique
uma das seguintes situações:
a) O novo posto de trabalho se situe no concelho da
residência do trabalhador ou em concelho confinante;
b) O novo posto de trabalho se situe em concelho
integrado na área metropolitana de Lisboa ou na área
metropolitana do Porto ou em concelho confinante,
quando a residência do trabalhador se situe numa daquelas áreas.
2 — Os trabalhadores abrangidos pelo número anterior
podem, no prazo de 10 dias, a contar da comunicação da
decisão de mobilidade, requerer a dispensa da mesma,
com fundamento em prejuízo sério para a sua vida pessoal,
nomeadamente através da comprovação da inexistência
de rede de serviços de transporte público coletivo entre a
residência e o local de trabalho, ou da duração excessiva
da deslocação.
3 — O limite estabelecido no n.º 1 é reduzido para
30 km quando o trabalhador pertença a categoria de grau
de complexidade 1 ou 2.
4 — O membro do Governo responsável pelas áreas das
finanças e da Administração Pública define, por despacho,
as condições e os termos em que podem ser compensados
os encargos adicionais com deslocações em que o trabalhador incorra pela utilização de transportes públicos coletivos
nas situações previstas no presente artigo.
Artigo 96.º
Dispensa do acordo do órgão ou serviço
de origem para a mobilidade

1 — No âmbito da administração direta e indireta do Estado, é dispensado o acordo do órgão ou serviço de origem
do trabalhador, para efeitos de mobilidade, quando:
a) A mobilidade opere para serviço ou unidade orgânica situados fora das áreas metropolitanas de Lisboa e
do Porto;
b) Tiverem decorrido seis meses sobre recusa de acordo
do órgão ou serviço de origem, numa situação de mobilidade relativa ao mesmo trabalhador, ainda que para outro
serviço de destino.
2 — Operada a mobilidade nos termos previstos na
alínea b) do número anterior, não pode o trabalhador voltar
a beneficiar da dispensa de acordo do órgão ou serviço de
origem nos três anos subsequentes.
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Artigo 97.º
Duração

1 — A mobilidade tem a duração máxima de 18 meses,
exceto nos seguintes casos:
a) Quando haja acordo de cedência de interesse público
para os órgãos e serviços da Assembleia da República,
bem como para os serviços de apoio aos grupos parlamentares;
b) Quando esteja em causa órgão ou serviço, designadamente temporário, que não possa constituir vínculos de
emprego público por tempo indeterminado.
2 — O prazo previsto no número anterior pode ser prorrogado por um período máximo de seis meses quando
esteja a decorrer procedimento concursal que vise o recrutamento de trabalhador para o posto de trabalho preenchido
com a mobilidade.
3 — Não pode haver lugar, durante o prazo de um ano,
a mobilidade para o mesmo órgão, serviço ou unidade
orgânica de trabalhador que se tenha encontrado em mobilidade e tenha regressado à situação jurídico-funcional
de origem.
Artigo 98.º
Situações excecionais de mobilidade

1 — A título excecional, o trabalhador pode ser sujeito
a mobilidade, com dispensa do seu acordo, para posto de
trabalho situado a mais de 60 km de distância da sua residência, desde que reunidas cumulativamente as seguintes
condições:
a) A mobilidade ocorra entre unidades orgânicas desconcentradas de um mesmo órgão ou serviço;
b) O trabalhador desempenhe funções correspondentes à
categoria de que é titular e ocupe posto de trabalho idêntico
na unidade orgânica de destino;
c) A mobilidade tenha uma duração máxima de um ano;
d) Sejam atribuídas ajudas de custo durante o período
de mobilidade.
2 — A mobilidade depende do prévio apuramento dos
trabalhadores disponíveis na unidade ou unidades de origem e de necessidades na unidade ou unidades orgânicas
de destino, por carreira, categoria e área de atuação, as
quais são divulgadas na Intranet do respetivo órgão ou
serviço.
3 — Os trabalhadores da unidade ou unidades de origem
detentores dos requisitos exigidos podem manifestar o seu
interesse em aderir às ofertas de mobilidade divulgadas
nos termos do presente artigo, no prazo e nas condições
estipuladas para o efeito pelo dirigente máximo do órgão
ou serviço.
4 — Quando não existam, nas condições previstas no
número anterior, trabalhadores interessados em número
suficiente para a satisfação das necessidades na unidade
ou unidades orgânicas de destino, são aplicados, em cada
órgão ou serviço, critérios objetivos de seleção definidos
pelo respetivo dirigente máximo e sujeitos a aprovação
do membro do Governo que exerça poderes de direção,
superintendência ou tutela sobre o órgão ou serviço, sendo
publicitados nos termos previstos no n.º 2.
5 — O trabalhador selecionado nos termos do número
anterior pode solicitar a dispensa da mobilidade, invocando
e demonstrando prejuízo sério para a sua vida pessoal, no

prazo de 10 dias, a contar da comunicação da decisão de
mobilidade.
6 — O trabalhador não pode ser novamente sujeito à
mobilidade regulada no presente artigo antes de decorridos
dois anos, exceto com o seu acordo, mantendo neste caso
o direito a ajudas de custo.
Artigo 99.º
Consolidação da mobilidade na categoria

1 — A mobilidade na categoria e na mesma atividade,
dentro do mesmo órgão ou serviço, consolida-se definitivamente por decisão do respetivo dirigente máximo, com
ou sem o acordo do trabalhador, consoante a constituição
da situação de mobilidade tenha ou não carecido da aceitação do trabalhador.
2 — A mobilidade na categoria e em diferente atividade,
dentro do mesmo órgão ou serviço, consolida-se definitivamente por acordo entre o dirigente máximo do serviço
e o trabalhador.
3 — A mobilidade na categoria, que se opere entre dois
órgãos ou serviços, pode consolidar-se definitivamente,
por decisão do dirigente máximo do órgão ou serviço de
destino, desde que reunidas, cumulativamente, as seguintes
condições:
a) Com o acordo do órgão ou serviço de origem do trabalhador, quando exigido para a constituição da situação
de mobilidade;
b) Quando a mobilidade tenha tido, pelo menos, a duração de seis meses ou a duração do período experimental
exigido para a categoria, caso este seja superior;
c) Com o acordo do trabalhador, quando este tenha sido
exigido para a constituição da situação de mobilidade ou
quando esta envolva alteração da atividade de origem;
d) Quando seja ocupado posto de trabalho previsto previamente no mapa de pessoal.
4 — A consolidação da mobilidade prevista no presente
artigo não é precedida nem sucedida de qualquer período
experimental.
5 — Na consolidação da mobilidade na categoria é mantido o posicionamento remuneratório detido na situação
jurídico-funcional de origem.
6 — Quando se trate de trabalhador em situação de
requalificação, o disposto nas alíneas a) e c) do n.º 3 não
é aplicável, podendo ainda o posto de trabalho referido na
alínea d) do mesmo número ser automaticamente previsto
quando necessário para a consolidação.
7 — Nas situações excecionais de mobilidade, a consolidação só pode fazer-se mediante acordo entre o empregador
público e o trabalhador.
8 — Verificada a situação prevista no número anterior,
cessa o direito à atribuição de ajudas de custo.
9 — O disposto no presente artigo é aplicável, com as
necessárias adaptações, às situações de cedência de interesse público, sempre que esteja em causa um trabalhador
detentor de um vínculo de emprego público por tempo
indeterminado previamente estabelecido e desde que a
consolidação se opere na mesma carreira e categoria e
que a entidade cessionária corresponda um empregador
público.
10 — Para além dos requisitos do n.º 3, a consolidação da cedência de interesse público, carece de despacho
de concordância do membro do Governo competente na
respetiva área, bem como de parecer prévio favorável dos
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Tempo de trabalho

abertos para atender o público, podendo este período ser
igual ou inferior ao período de funcionamento.
4 — O período de atendimento deve, tendencialmente,
ter a duração mínima de oito horas diárias e abranger os
períodos da manhã e da tarde, devendo ser obrigatoriamente afixadas, de modo visível ao público, nos locais de
atendimento, as horas do seu início e do seu termo.
5 — Na definição e fixação do período de atendimento
deve atender-se aos interesses dos utentes dos serviços e
respeitar-se os direitos dos trabalhadores dos serviços.
6 — Os serviços podem estabelecer um período excecional de atendimento, sempre que o interesse do público
fundamentadamente o justifique, designadamente nos dias
de feiras e mercados localmente relevantes, ouvindo-se as
organizações representativas dos trabalhadores.
7 — Fora dos períodos de atendimento, os serviços colocam ao dispor dos utentes meios tecnológicos adequados
à comunicação, que permitam efetuar o respetivo registo
para posterior resposta.
8 — Compete ao dirigente máximo dos serviços fixar
os períodos de funcionamento e atendimento, assegurando
a sua compatibilidade com os regimes de prestação de
trabalho, por forma a garantir o regular cumprimento das
missões que lhe estão cometidas.
9 — Por diploma próprio podem ser estabelecidos regimes de funcionamento especial.

SECÇÃO I

Artigo 104.º

Disposições gerais

Registo dos tempos de trabalho

membros do Governo responsáveis pelas áreas das finanças
e da Administração Pública.
11 — Pode ainda ocorrer a consolidação da mobilidade
intercarreiras do mesmo grau de complexidade funcional,
verificados os requisitos previstos no n.º 3 e nos termos e
condições previstos em portaria do membro do Governo
responsável pela área da Administração Pública e do
membro do Governo competente no âmbito dos órgãos e
serviços em cujos mapas de pessoal se encontre prevista
a carreira de origem.
Artigo 100.º
Avaliação do desempenho e tempo de serviço
em situação de mobilidade

A classificação obtida na avaliação do desempenho e o
tempo de exercício de funções em regime de mobilidade
são tidos em conta na antiguidade do trabalhador, por
referência ou à sua situação jurídico-funcional de origem,
ou à do vínculo de emprego público por tempo indeterminado, que na sequência da situação de mobilidade, venha
a constituir.
CAPÍTULO IV

Artigo 101.º
Aplicação do Código do Trabalho

É aplicável aos trabalhadores com vínculo de emprego
público o regime do Código do Trabalho em matéria de
organização e tempo de trabalho, com as necessárias adaptações e sem prejuízo do disposto nos artigos seguintes.
Artigo 102.º
Tempo de trabalho

1 — Considera-se tempo de trabalho qualquer período
durante o qual o trabalhador está a desempenhar a atividade
ou permanece adstrito à realização da prestação.
2 — Para além das situações previstas no número anterior e no Código do Trabalho, são consideradas tempo
de trabalho as interrupções na prestação de trabalho durante o período de presença obrigatória autorizadas pelo
empregador público em casos excecionais e devidamente
fundamentados.
Artigo 103.º
Períodos de funcionamento e de atendimento

1 — Considera-se período de funcionamento o período
diário durante o qual os órgãos e serviços exercem a sua
atividade.
2 — Sem prejuízo do regime aplicável aos serviços com
período de funcionamento especial, o período normal de
funcionamento não pode iniciar-se antes das oito horas,
nem terminar depois das 20 horas, sendo obrigatoriamente
afixado de modo visível aos trabalhadores.
3 — Considera-se período de atendimento o intervalo
de tempo diário durante o qual os órgãos ou serviços estão

1 — O empregador público deve manter um registo que
permita apurar o número de horas de trabalho prestadas
pelo trabalhador, por dia e por semana, com indicação
da hora de início e de termo do trabalho, bem como dos
intervalos efetuados.
2 — Nos órgãos ou serviços com mais de 50 trabalhadores, o registo previsto no número anterior é efetuado por
sistemas automáticos ou mecânicos.
3 — Em casos excecionais, devidamente fundamentados, o dirigente máximo do órgão de direção do serviço
pode dispensar o registo por sistemas automáticos ou mecânicos.
Artigo 105.º
Limites máximos dos períodos normais de trabalho

1 — O período normal de trabalho é de:
a) Oito horas por dia, exceto no caso de horários flexíveis e no caso de regimes especiais de duração de trabalho.
b) 40 horas por semana, sem prejuízo da existência de
regimes de duração semanal inferior previstos em diploma
especial e no caso de regimes especiais de duração de
trabalho.
2 — O trabalho a tempo completo corresponde ao período normal de trabalho semanal e constitui o regime
regra de trabalho dos trabalhadores integrados nas carreiras
gerais, correspondendo-lhe as remunerações base mensais
legalmente previstas.
3 — O período normal de trabalho pode ser reduzido
por instrumento de regulamentação coletiva de trabalho,
não podendo daí resultar diminuição da retribuição dos
trabalhadores.
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SECÇÃO II
Regimes de duração do trabalho
SUBSECÇÃO I

Regimes de adaptabilidade e banco de horas

Artigo 106.º
Adaptabilidade

1 — São aplicáveis aos trabalhadores com contrato de
trabalho em funções públicas os regimes de adaptabilidade,
individual e grupal e os regimes de banco de horas, individual e grupal, previstos no Código do Trabalho, com as
necessárias adaptações.
2 — São aplicáveis aos trabalhadores nomeados os regimes de adaptabilidade individual e de banco de horas
individual previstos no Código do Trabalho, com as necessárias adaptações.
Artigo 107.º
Aplicação aos trabalhadores nomeados

1 — A aplicação dos regimes de adaptabilidade individual e de banco de horas individual aos trabalhadores
nomeados é feita por proposta do empregador e com a
aceitação do trabalhador, sem prejuízo do disposto no
número seguinte.
2 — A aplicação dos regimes previstos no número anterior a todos os trabalhadores nomeados do órgão ou serviço
segue os termos previstos no Código do Trabalho.
SECÇÃO III
Horário de trabalho
SUBSECÇÃO I

Disposições gerais

Artigo 108.º
Definição de horário de trabalho e períodos
de funcionamento e de atendimento

1 — Entende-se por horário de trabalho a determinação das horas do início e do termo do período normal de
trabalho diário ou dos respetivos limites, bem como dos
intervalos de descanso.
2 — O empregador público deve respeitar os períodos
de funcionamento e de atendimento na organização dos
horários de trabalho dos trabalhadores ao seu serviço.
Artigo 109.º
Intervalo de descanso

1 — O intervalo de descanso não pode ter duração inferior a uma hora nem superior a duas, de modo a que o
trabalhador não preste mais de cinco horas de trabalho
consecutivo, exceto quando se trate de jornada contínua
ou regime previsto em norma especial.
2 — Pode ser fixado para os trabalhadores com deficiência, pelo respetivo dirigente máximo e a pedido do
interessado, mais do que um intervalo de descanso e com
duração diferente da prevista no regime geral, mas sem
exceder no total os limites legais.

3 — Não é permitida a alteração aos intervalos de descanso sempre que implique a prestação de mais de seis
horas consecutivas de trabalho, exceto quanto a atividades
de vigilância, transporte e tratamento de sistemas eletrónicos de segurança e a atividades que não possam ser
interrompidas por motivos técnicos e, bem assim, quanto
a trabalhadores que ocupem cargos de administração e de
direção e outras pessoas com poder de decisão autónomo
que estejam isentos de horário de trabalho.
SUBSECÇÃO II

Modalidades de horário

Artigo 110.º
Adoção das modalidades de horário

1 — Em função da natureza das suas atividades, podem
os órgãos ou serviços adotar uma ou, simultaneamente,
mais do que uma das seguintes modalidades de horário
de trabalho:
a) Horário flexível;
b) Horário rígido;
c) Horário desfasado;
d) Jornada contínua;
e) Trabalho por turnos.
2 — Para além dos horários referidos no número anterior, podem ser fixados horários específicos de harmonia
com o previsto na presente lei.
3 — Associados às modalidades de horário de trabalho
previstas no n.º 1 podem ser criados regimes especiais de
prevenção, a definir em diplomas próprios.
Artigo 111.º
Horário flexível

1 — Horário flexível é o que permite ao trabalhador de
um serviço gerir os seus tempos de trabalho, escolhendo
as horas de entrada e de saída.
2 — A adoção de qualquer horário flexível está sujeita
às seguintes regras:
a) A flexibilidade não pode afetar o regular e eficaz
funcionamento dos órgãos ou serviços, especialmente no
que respeita às relações com o público;
b) É obrigatória a previsão de plataformas fixas da parte
da manhã e da parte da tarde, as quais não podem ter, no
seu conjunto, duração inferior a quatro horas;
c) Não podem ser prestadas, por dia, mais de 10 horas
de trabalho;
d) O cumprimento da duração do trabalho deve ser
aferido à semana, à quinzena ou ao mês.
3 — O débito de horas, apurado no final de cada período de aferição, dá lugar à marcação de uma falta, que
deve ser justificada nos termos da legislação aplicável,
por cada período igual ou inferior à duração média diária
do trabalho.
4 — Relativamente aos trabalhadores com deficiência, o
excesso ou débito de horas apurado no final de cada um dos
períodos de aferição pode ser transportado para o período
imediatamente seguinte e nele compensado, desde que não
ultrapasse o limite de cinco e 10 horas, respetivamente,
para a quinzena e para o mês.
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5 — Para efeitos do disposto no n.º 3, a duração média
do trabalho é de oito horas e, nos serviços com funcionamento ao sábado de manhã, a que resultar do respetivo
regulamento.
6 — As faltas a que se refere o n.º 3 são reportadas ao
último dia ou dias do período de aferição a que o débito
respeita.
Artigo 112.º
Horário rígido

1 — Horário rígido é aquele que, exigindo o cumprimento da duração semanal do trabalho, se reparte por dois
períodos diários, com horas de entrada e de saída fixas
idênticas, separados por um intervalo de descanso.
2 — Sem prejuízo de determinação em contrário do
dirigente máximo do serviço, o horário rígido é o seguinte:
a) Serviços de regime de funcionamento comum que
encerram ao sábado:
Período da manhã — das 9 horas às 13 horas;
Período da tarde — das 14 horas às 18 horas.
b) Serviços de regime de funcionamento especial que
funcionam ao sábado de manhã:
Período da manhã — das 9 horas e 30 minutos às
13 horas, de segunda-feira a sexta-feira, e até às 12 horas,
aos sábados;
Período da tarde — das 14 horas às 18 horas, de segunda-feira a sexta-feira.
3 — A adoção do horário rígido não prejudica a possibilidade de fixação, para os trabalhadores com deficiência,
pelo respetivo dirigente máximo e a pedido do interessado,
de mais do que um intervalo de descanso e com duração
diferente da prevista no regime geral, mas sem exceder no
total os limites neste estabelecidos.
Artigo 113.º
Horário desfasado

Horário desfasado é aquele que, embora mantendo
inalterado o período normal de trabalho diário, permite
estabelecer, serviço a serviço ou para determinado grupo
ou grupos de pessoal, e sem possibilidade de opção, horas
fixas diferentes de entrada e de saída.
Artigo 114.º
Jornada contínua

1 — A jornada contínua consiste na prestação ininterrupta de trabalho, salvo um período de descanso nunca
superior a trinta minutos, que, para todos os efeitos, se
considera tempo de trabalho.
2 — A jornada contínua deve ocupar, predominantemente, um dos períodos do dia e determinar uma redução
do período normal de trabalho diário nunca superior a
uma hora.
3 — A jornada contínua pode ser adotada nos casos de
horários específicos previstos na presente lei e em casos
excecionais, devidamente fundamentados, designadamente
nos seguintes:
a) Trabalhador progenitor com filhos até à idade de
12 anos ou, independentemente da idade, com deficiência
ou doença crónica;

b) Trabalhador adotante, nas mesmas condições dos
trabalhadores progenitores;
c) Trabalhador que, substituindo-se aos progenitores,
tenha a seu cargo neto com idade inferior a 12 anos;
d) Trabalhador adotante, tutor ou pessoa a quem foi
deferida a confiança judicial ou administrativa do menor,
bem como o cônjuge ou a pessoa em união de facto com
qualquer daqueles ou com progenitor, desde que viva em
comunhão de mesa e habitação com o menor;
e) Trabalhador estudante;
f) No interesse do trabalhador, sempre que outras circunstâncias relevantes, devidamente fundamentadas, o
justifiquem;
g) No interesse do serviço, quando devidamente fundamentado.
4 — O tempo máximo de trabalho seguido, em jornada
contínua, não pode ter uma duração superior a cinco horas.
Artigo 115.º
Trabalho por turnos

1 — Considera-se trabalho por turnos qualquer organização do trabalho em equipa em que os trabalhadores
ocupam sucessivamente os mesmos postos de trabalho, a
um determinado ritmo, incluindo o rotativo, contínuo ou
descontínuo, podendo executar o trabalho a horas diferentes num dado período de dias ou semanas.
2 — Devem ser organizados turnos de pessoal diferente
sempre que o período de funcionamento do órgão ou serviço ultrapasse os limites máximos do período normal de
trabalho.
3 — A duração de trabalho de cada turno não pode
ultrapassar os limites máximos dos períodos normais de
trabalho.
4 — A prestação de trabalho por turnos deve obedecer
às seguintes regras:
a) Os turnos são rotativos, estando o respetivo pessoal
sujeito à sua variação regular;
b) Nos serviços de funcionamento permanente não
podem ser prestados mais de seis dias consecutivos de
trabalho;
c) As interrupções a observar em cada turno devem
obedecer ao princípio de que não podem ser prestadas
mais de cinco horas de trabalho consecutivo;
d) As interrupções destinadas a repouso ou refeição,
quando não superiores a 30 minutos, consideram-se incluídas no período de trabalho;
e) O dia de descanso semanal deve coincidir com o
domingo, pelo menos uma vez em cada período de quatro
semanas;
f) A mudança de turno só pode ocorrer após o dia de
descanso.
Artigo 116.º
Regimes de turnos

1 — O regime de turnos é:
a) Permanente, quando o trabalho for prestado em todos
os dias da semana;
b) Semanal prolongado, quando for prestado em todos
os cinco dias úteis e no sábado ou domingo;
c) Semanal, quando for prestado apenas de segunda-feira a sexta-feira.
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2 — O regime de turnos é total quando for prestado
em, pelo menos, três períodos de trabalho diário e parcial
quando prestado em apenas dois períodos.
SUBSECÇÃO III

Isenção de horário de trabalho

Artigo 117.º
Condições da isenção de horário de trabalho

1 — Os trabalhadores titulares de cargos dirigentes e
que chefiem equipas multidisciplinares gozam de isenção
de horário de trabalho, nos termos dos respetivos estatutos.
2 — Podem ainda gozar de isenção de horário outros
trabalhadores, mediante celebração de acordo escrito com
o respetivo empregador público, desde que tal isenção seja
admitida por lei ou por instrumento de regulamentação
coletiva de trabalho.
3 — A isenção de horário não dispensa a observância do
dever geral de assiduidade, nem o cumprimento da duração
semanal de trabalho legalmente estabelecida.
Artigo 118.º
Modalidades e efeitos da isenção de horário de trabalho

1 — A isenção de horário pode compreender as seguintes modalidades:
a) Não sujeição aos limites máximos dos períodos normais de trabalho;
b) Possibilidade de alargamento da prestação a um determinado número de horas, por dia ou por semana;
c) Observância dos períodos normais de trabalho acordados.
2 — A isenção de horário dos trabalhadores referidos
no n.º 1 do artigo anterior implica, em qualquer circunstância, a não sujeição aos limites máximos dos períodos
normais de trabalho, nos termos dos estatutos do empregador público.
3 — Nos casos previstos no n.º 2 do artigo anterior,
a escolha da modalidade de isenção de horário obedece
ao disposto na lei ou em instrumento de regulamentação
coletiva de trabalho.
4 — Na falta de lei, instrumento de regulamentação
coletiva de trabalho ou estipulação das partes, o regime de
isenção de horário segue o disposto na alínea b) do n.º 1,
não podendo o alargamento da prestação de trabalho ser
superior a duas horas por dia ou a 10 horas por semana.
5 — A isenção não prejudica o direito aos dias de descanso semanal obrigatório, aos feriados obrigatórios e aos
dias e meios dias de descanso complementar, nem ao descanso diário de 11 horas consecutivas entre dois períodos
diários de trabalho consecutivos, exceto nos casos previstos
no n.º 1 do artigo 117.º e no n.º 2 do artigo 123.º
6 — Nos casos previstos no n.º 1 do artigo 117.º e no
n.º 2 do artigo 123.º, deve ser observado um período de
descanso que permita a recuperação do trabalhador entre
dois períodos diários de trabalho consecutivos.
Artigo 119.º
Não sujeição a horário de trabalho

1 — Considera-se não sujeição a horário de trabalho
a prestação de trabalho não sujeita ao cumprimento de

qualquer das modalidades de horário previstas na presente
lei, nem à observância do dever geral de assiduidade e de
cumprimento da duração semanal de trabalho.
2 — A adoção de qualquer regime de prestação de trabalho não sujeita a horário obedece às seguintes regras:
a) Concordância expressa do trabalhador relativamente
às tarefas e aos prazos da sua realização;
b) Destinar-se à realização de tarefas constantes do
plano de atividades do serviço, desde que calendarizadas,
e cuja execução esteja atribuída ao trabalhador não sujeito
a horário;
c) Fixação de um prazo certo para a realização da tarefa a executar, que não deve exceder o limite máximo de
10 dias úteis;
d) Não autorização ao mesmo trabalhador mais do que
uma vez por trimestre.
3 — O não cumprimento da tarefa no prazo acordado,
sem motivos justificados, impede o trabalhador de utilizar
este regime durante o prazo de um ano, a contar da data
do incumprimento.
4 — A não sujeição a horário de trabalho não dispensa o
contacto regular do trabalhador com o serviço, nem a sua
presença no local do trabalho, sempre que tal se mostre
necessário.
SECÇÃO IV
Trabalho suplementar

Artigo 120.º
Limites da duração do trabalho suplementar

1 — É aplicável aos trabalhadores com vínculo de
emprego público, com as necessárias adaptações e sem
prejuízo do disposto no presente artigo e nos artigos seguintes, o regime do Código do Trabalho em matéria de
trabalho suplementar.
2 — O trabalho suplementar fica sujeito, por trabalhador, aos seguintes limites:
a) 150 horas de trabalho por ano;
b) Duas horas por dia normal de trabalho;
c) Um número de horas igual ao período normal de
trabalho diário, nos dias de descanso semanal, obrigatório
ou complementar, e nos feriados;
d) Um número de horas igual a meio período normal de
trabalho diário em meio dia de descanso complementar.
3 — Os limites fixados no número anterior podem ser
ultrapassados, desde que não impliquem uma remuneração
por trabalho suplementar superior a 60 % da remuneração
base do trabalhador:
a) Quando se trate de trabalhadores que ocupem postos
de trabalho de motoristas ou telefonistas e de outros trabalhadores integrados nas carreiras de assistente operacional
e de assistente técnico, cuja manutenção ao serviço para
além do horário de trabalho seja fundamentadamente reconhecida como indispensável;
b) Em circunstâncias excecionais e delimitadas no
tempo, mediante autorização do membro do Governo
competente ou, quando esta não for possível, mediante
confirmação da mesma entidade, a proferir nos 15 dias
posteriores à ocorrência.
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4 — O limite máximo a que se refere a alínea a) do n.º 2
pode ser aumentado até 200 horas por ano, por instrumento
de regulamentação coletiva de trabalho.
Artigo 121.º
Registo

4 — O disposto no n.º 1 não é aplicável a atividades caracterizadas pela necessidade de assegurar a continuidade
do serviço, nomeadamente as atividades a seguir indicadas, desde que através de instrumento de regulamentação
coletiva de trabalho sejam garantidos ao trabalhador os
correspondentes descansos compensatórios:

1 — O empregador público deve possuir e manter durante cinco anos a relação nominal dos trabalhadores que
efetuaram trabalho suplementar, com discriminação do
número de horas prestadas e indicação do dia em que
gozaram o respetivo descanso compensatório, para efeitos
de fiscalização pela IGF ou por outro serviço de inspeção
legalmente competente.
2 — O registo de trabalho suplementar deve conter os
elementos e ser efetuado de acordo com o modelo aprovado
por portaria do membro do Governo responsável pela área
da Administração Pública.

a) Vigilância, transporte e tratamento de sistemas eletrónicos de segurança;
b) Receção, tratamento e cuidados dispensados em estabelecimentos e serviços prestadores de cuidados de saúde,
instituições residenciais, estabelecimentos prisionais e
centros educativos;
c) Distribuição e abastecimento de água;
d) Ambulâncias, bombeiros e proteção civil;
e) Recolha de lixo e incineração;
f) Atividades em que o processo de trabalho não possa
ser interrompido por motivos técnicos;
g) Investigação e desenvolvimento.

CAPÍTULO V

5 — O disposto no número anterior é extensivo aos
casos de acréscimo previsível de atividade no turismo.

Tempos de não trabalho

Artigo 124.º
SECÇÃO I
Disposição

Artigo 122.º
Disposições gerais

1 — É aplicável aos trabalhadores com vínculo de emprego público o regime do Código do Trabalho em matéria
de tempos de não trabalho, com as necessárias adaptações
e sem prejuízo das especificidades constantes do presente
capítulo.
2 — Sem prejuízo do disposto nos números seguintes ou
em lei especial, é aplicável aos trabalhadores que exercem
funções públicas o regime de feriados estabelecido no
Código do Trabalho.
3 — É observado o feriado municipal das localidades.
4 — A observância da Terça-Feira de Carnaval como
dia feriado depende de decisão do Conselho de Ministros
ou dos órgãos de governo próprio das regiões autónomas,
sendo nulas as disposições de contrato ou de instrumentos
de regulamentação coletiva de trabalho que disponham
em contrário.
Artigo 123.º
Descanso diário

1 — É garantido ao trabalhador um período mínimo de
descanso de 11 horas seguidas entre dois períodos diários
de trabalho consecutivos.
2 — O disposto no número anterior não é aplicável
quando seja necessária a prestação de trabalho suplementar
por motivo de força maior ou por ser indispensável para
prevenir ou reparar prejuízos graves para o órgão ou serviço devidos a acidente ou a risco de acidente iminente.
3 — A regra constante do n.º 1 não é aplicável nos casos
em que o exercício de funções é caracterizado pela sua natureza permanente e obrigatória, no âmbito dos respetivos
estatutos profissionais, ou quando os períodos normais de
trabalho sejam fracionados ao longo do dia com fundamento nas características da atividade, nomeadamente no
caso dos serviços de limpeza.

Semana de trabalho e descanso semanal

1 — A semana de trabalho é, em regra, de cinco dias.
2 — Os trabalhadores têm direito a um dia de descanso
semanal obrigatório, acrescido de um dia de descanso semanal complementar, que devem coincidir com o domingo
e o sábado, respetivamente.
3 — Os dias de descanso referidos no número anterior
só podem deixar de coincidir com o domingo e o sábado,
respetivamente, quando o trabalhador exerça funções em
órgão ou serviço que encerre a sua atividade noutros dias
da semana.
4 — Os dias de descanso semanal podem ainda deixar
de coincidir com o domingo e o sábado nos casos:
a) De trabalhador necessário para assegurar a continuidade de serviços que não possam ser interrompidos ou que
devam ser desempenhados em dia de descanso de outros
trabalhadores;
b) Do pessoal dos serviços de limpeza ou encarregado
de outros trabalhos preparatórios e complementares que
devam necessariamente ser efetuados no dia de descanso
dos restantes trabalhadores;
c) De trabalhador diretamente afeto a atividades de
vigilância, transporte e tratamento de sistemas eletrónicos
de segurança;
d) De trabalhador que exerça atividade em exposições
e feiras;
e) De pessoal dos serviços de inspeção de atividades
que não encerrem ao sábado e, ou, ao domingo;
f) Nos demais casos previstos em legislação especial.
5 — Quando a natureza do órgão ou serviço ou razões
de interesse público o exijam, pode o dia de descanso
complementar ser gozado, segundo opção do trabalhador,
do seguinte modo:
a) Dividido em dois períodos imediatamente anteriores
ou posteriores ao dia de descanso semanal obrigatório;
b) Meio dia imediatamente anterior ou posterior ao dia
de descanso semanal obrigatório, sendo o tempo restante
deduzido na duração do período normal de trabalho dos
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restantes dias úteis, sem prejuízo da duração do período
normal de trabalho semanal.
6 — Sempre que seja possível, o empregador público
deve proporcionar aos trabalhadores que pertençam ao
mesmo agregado familiar o descanso semanal nos mesmos dias.
Artigo 125.º
Duração do descanso semanal obrigatório

1 — Quando o dia de descanso complementar não seja
contíguo ao dia de descanso semanal obrigatório, adiciona-se a este um período de 11 horas, correspondente ao período mínimo de descanso diário estabelecido no n.º 1 do
artigo 123.º
2 — O disposto no número anterior não é aplicável a
trabalhadores titulares de cargos dirigentes e a chefes de
equipas multidisciplinares.
3 — O disposto no n.º 1 não é igualmente aplicável:
a) Quando seja necessária a prestação de trabalho suplementar por motivo de força maior ou por ser indispensável para prevenir ou reparar prejuízos graves para o
órgão ou serviço devidos a acidente ou a risco de acidente
iminente;
b) Quando os períodos normais de trabalho são fracionados ao longo do dia, com fundamento nas características
da atividade, nomeadamente serviços de limpeza;
c) Às atividades caracterizadas pela necessidade de
assegurar a continuidade do serviço, nomeadamente as
atividades indicadas no número seguinte, desde que através
de instrumento de regulamentação coletiva de trabalho ou
de acordo individual sejam garantidos ao trabalhador os
correspondentes descansos compensatórios.

2 — O período anual de férias tem a duração de 22 dias
úteis.
3 — O período de férias referido no número anterior
vence-se no dia 1 de janeiro, sem prejuízo do disposto no
Código do Trabalho.
4 — Ao período de férias previsto no n.º 1 acresce um
dia útil de férias por cada 10 anos de serviço efetivamente
prestado.
5 — A duração do período de férias pode ainda ser
aumentada no quadro de sistemas de recompensa do desempenho, nos termos previstos na lei ou em instrumento
de regulamentação coletiva de trabalho.
6 — Para efeitos de férias, são úteis os dias da semana
de segunda-feira a sexta-feira, com exceção dos feriados,
não podendo as férias ter início em dia de descanso semanal
do trabalhador.
Artigo 127.º
Vínculos de duração inferior a seis meses

1 — O trabalhador cuja duração total do vínculo não
atinja seis meses tem direito a gozar dois dias úteis de férias
por cada mês completo de duração do contrato.
2 — Para efeitos da determinação do mês completo,
devem contar-se todos os dias, seguidos ou interpolados,
em que foi prestado trabalho.
3 — Nos vínculos cuja duração total não atinja seis meses, o gozo das férias tem lugar no momento imediatamente
anterior ao da cessação, salvo acordo das partes.
Artigo 128.º
Doença no período de férias

Férias

1 — No caso de o trabalhador adoecer durante o período
de férias, são as mesmas suspensas desde que o empregador público seja do facto informado, prosseguindo, logo
após a alta, o gozo dos dias de férias ainda compreendidos
naquele período.
2 — Compete ao empregador público, na falta de
acordo, a marcação dos dias de férias não gozados, que
podem decorrer em qualquer período.
3 — A prova da doença prevista no n.º 1 é feita por
estabelecimento hospitalar, por declaração do centro de
saúde ou por atestado médico.
4 — Para efeitos de verificação da situação de doença,
o empregador público pode requerer a designação de médico dos serviços da segurança social da área da residência
habitual do trabalhador, do facto lhe dando conhecimento
na mesma data, podendo também, para aquele efeito, designar um médico que não tenha qualquer vínculo contratual
anterior ao empregador público.
5 — Em caso de desacordo entre os pareceres médicos
referidos nos números anteriores, pode ser requerida por
qualquer das partes a intervenção de junta médica.
6 — Em caso de não cumprimento do dever de informação previsto no n.º 1, bem como de oposição, sem motivo
atendível, à fiscalização da doença, os dias de alegada
doença são considerados dias de férias.

Artigo 126.º

Artigo 129.º

Direito a férias

Efeitos da suspensão do contrato
por impedimento prolongado

4 — Para efeitos do disposto na alínea c) do número
anterior, são consideradas as seguintes atividades:
a) Vigilância, transporte e tratamento de sistemas eletrónicos de segurança;
b) Receção, tratamento e cuidados dispensados em estabelecimentos e serviços prestadores de cuidados de saúde,
instituições residenciais, estabelecimentos prisionais e
centros educativos;
c) Ambulâncias, bombeiros e proteção civil;
d) Recolha de lixo e incineração;
e) Atividades em que o processo de trabalho não possa
ser interrompido por motivos técnicos;
f) Investigação e desenvolvimento.
5 — O disposto na alínea c) do n.º 3 é extensivo aos
casos de acréscimo previsível de atividade no turismo.
SECÇÃO II

1 — O trabalhador tem direito a um período de férias
remuneradas em cada ano civil, nos termos previstos no
Código do Trabalho e com as especificidades dos artigos
seguintes.

1 — No ano da suspensão do contrato por impedimento
prolongado, respeitante ao trabalhador, verificando-se a
impossibilidade total ou parcial do gozo do direito a férias
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já vencido, o trabalhador tem direito à remuneração correspondente ao período de férias não gozado e respetivo
subsídio.
2 — No ano da cessação do impedimento prolongado
o trabalhador tem direito a férias nos termos previstos no
artigo 127.º
3 — No caso de sobrevir o termo do ano civil antes de
decorrido o prazo referido no número anterior ou antes de
gozado o direito a férias, pode o trabalhador usufruí-lo até
30 de abril do ano civil subsequente.
4 — Cessando o contrato após impedimento prolongado
respeitante ao trabalhador, este tem direito à remuneração e
ao subsídio de férias correspondentes ao tempo de serviço
prestado no ano de início da suspensão.
Artigo 130.º
Violação do direito a férias

Caso o empregador público, com culpa, obste ao gozo
das férias nos termos previstos nos artigos anteriores, o
trabalhador recebe, a título de compensação, o triplo da
remuneração correspondente ao período em falta, o qual
deve obrigatoriamente ser gozado até 30 de abril do ano
civil subsequente.
Artigo 131.º
Exercício de outra atividade durante as férias

1 — O trabalhador não pode exercer qualquer outra
atividade remunerada durante as férias, salvo se já a viesse
exercendo cumulativamente, com autorização, ou o empregador público a isso o autorizar.
2 — A violação do disposto no número anterior, sem
prejuízo da eventual responsabilidade disciplinar do trabalhador, dá ao empregador público o direito de reaver a
remuneração correspondente às férias e respetivo subsídio,
da qual metade reverte para o Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, I.P., no caso de o trabalhador
ser beneficiário do regime geral de segurança social para
todas as eventualidades, ou constitui receita do Estado,
nos restantes casos.
3 — Para os efeitos previstos no número anterior, o
empregador público pode proceder a descontos na remuneração do trabalhador, até ao limite de um sexto, em relação
a cada um dos períodos de vencimento posteriores.
Artigo 132.º
Contacto em período de férias

Antes do início das férias, o trabalhador deve indicar, se
possível, ao respetivo empregador público, a forma como
pode ser eventualmente contactado.
SECÇÃO III
Faltas
SUBSECÇÃO I

Disposições comuns

Artigo 133.º
Noção

1 — Considera-se falta a ausência de trabalhador do
local em que devia desempenhar a atividade durante o
período normal de trabalho diário.

2 — Em caso de ausência do trabalhador por períodos
inferiores ao período normal de trabalho diário, os respetivos tempos são adicionados para determinação da falta.
Artigo 134.º
Tipos de faltas

1 — As faltas podem ser justificadas ou injustificadas.
2 — São consideradas faltas justificadas:
a) As dadas, durante 15 dias seguidos, por altura do
casamento;
b) As motivadas por falecimento do cônjuge, parentes
ou afins;
c) As motivadas pela prestação de provas em estabelecimento de ensino;
d) As motivadas por impossibilidade de prestar trabalho devido a facto que não seja imputável ao trabalhador,
nomeadamente observância de prescrição médica no seguimento de recurso a técnica de procriação medicamente
assistida, doença, acidente ou cumprimento de obrigação
legal;
e) A motivada pela prestação de assistência inadiável e
imprescindível a filho, a neto ou a membro do agregado
familiar do trabalhador;
f) As motivadas por deslocação a estabelecimento de
ensino de responsável pela educação de menor por motivo da situação educativa deste, pelo tempo estritamente
necessário, até quatro horas por trimestre, por cada menor;
g) As de trabalhador eleito para estrutura de representação coletiva dos trabalhadores, nos termos do artigo 316.º;
h) As dadas por candidatos a eleições para cargos públicos, durante o período legal da respetiva campanha
eleitoral, nos termos da correspondente lei eleitoral;
i) As motivadas pela necessidade de tratamento ambulatório, realização de consultas médicas e exames complementares de diagnóstico, que não possam efetuar-se fora do
período normal de trabalho e só pelo tempo estritamente
necessário;
j) As motivadas por isolamento profilático;
k) As dadas para doação de sangue e socorrismo;
l) As motivadas pela necessidade de submissão a métodos de seleção em procedimento concursal;
m) As dadas por conta do período de férias;
n) As que por lei sejam como tal consideradas.
3 — O disposto na alínea i) do número anterior é extensivo à assistência ao cônjuge ou equiparado, ascendentes,
descendentes, adotando, adotados e enteados, menores ou
deficientes, quando comprovadamente o trabalhador seja
a pessoa mais adequada para o fazer.
4 — As faltas referidas no n.º 2 têm os seguintes efeitos:
a) As dadas ao abrigo das alíneas a) a h) e n) têm os
efeitos previstos no Código do Trabalho;
b) Sem prejuízo do disposto na alínea anterior, as dadas ao abrigo das alíneas i) a l) não determinam perda de
remuneração;
c) As dadas ao abrigo da alínea m) têm os efeitos previstos no artigo seguinte.
5 — As disposições relativas aos tipos de faltas e à
sua duração não podem ser objeto de instrumento de regulamentação coletiva de trabalho, salvo tratando-se das
situações previstas na alínea g) do n.º 2.
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6 — São consideradas injustificadas as faltas não previstas no n.º 2.
Artigo 135.º
Faltas por conta do período de férias

1 — Sem prejuízo do disposto em lei especial, o trabalhador pode faltar dois dias por mês por conta do período
de férias, até ao máximo de 13 dias por ano, os quais podem
ser utilizados em períodos de meios dias.
2 — As faltas previstas no número anterior relevam,
segundo opção do interessado, no período de férias do
próprio ano ou do ano seguinte.
3 — As faltas por conta do período de férias devem
ser comunicadas com a antecedência mínima de 24 horas
ou, se não for possível, no próprio dia, e estão sujeitas a
autorização, que pode ser recusada se forem suscetíveis
de causar prejuízo para o normal funcionamento do órgão
ou serviço.
4 — Nos casos em que as faltas determinem perda de
remuneração, as ausências podem ser substituídas, se o
trabalhador assim o preferir, por dias de férias, na proporção de um dia de férias por cada dia de falta, desde que
seja salvaguardado o gozo efetivo de 20 dias de férias ou
da correspondente proporção, se se tratar do ano de admissão, mediante comunicação expressa do trabalhador
ao empregador público.
SUBSECÇÃO II

Faltas por doença e justificação da doença

Artigo 136.º
Verificação da situação de doença por médico
designado pela segurança social

1 — Para efeitos de verificação da situação de doença
do trabalhador, o empregador público deve requerer a
designação de médico aos serviços de segurança social da
área da residência habitual do trabalhador, informando o
trabalhador do requerimento nessa mesma data.
2 — Os serviços da segurança social referidos no número anterior devem, no prazo de 24 horas, a contar da
receção do requerimento:
a) Designar o médico, de entre os que integram comissões de verificação de incapacidade temporária;
b) Comunicar a designação do médico ao empregador
público;
c) Convocar o trabalhador para o exame médico, indicando o local, dia e hora da sua realização, que deve
ocorrer nas 72 horas seguintes;
d) Comunicar ao trabalhador que a sua não comparência
ao exame médico, sem motivo atendível, tem como consequência que os dias de alegada doença são considerados
dias de férias, bem como que deve apresentar, aquando da
sua observação, informação clínica e os elementos auxiliares de diagnóstico de que disponha, comprovativos da
sua incapacidade.
3 — Os serviços de segurança social, caso não possam
cumprir o disposto no número anterior, devem, dentro do
mesmo prazo, comunicar essa impossibilidade ao empregador público.

Artigo 137.º
Verificação da situação de doença por médico
designado pelo empregador público

1 — O empregador público pode designar um médico
para efetuar a verificação da situação de doença do trabalhado, nos seguintes casos:
a) Não se tendo realizado o exame no prazo previsto
na alínea c) do n.º 2 do artigo anterior por motivo não
imputável ao trabalhador ou, sendo caso disso, no prazo
previsto no n.º 2 do artigo 140.º;
b) Tendo recebido a comunicação prevista no n.º 3 do
artigo anterior ou, na falta desta, se não tiver obtido indicação do médico por parte dos serviços da segurança social
nas 24 horas após a apresentação do seu requerimento.
2 — Na data em que designar o médico, nos termos do
número anterior, o empregador público dá cumprimento
ao disposto nas alíneas c) e d) do n.º 2 do artigo anterior.
Artigo 138.º
Reavaliação da situação de doença

1 — Para efeitos do disposto no n.º 5 do artigo 128.º, a
reavaliação da situação de doença do trabalhador é feita
por intervenção da comissão de reavaliação dos serviços
da segurança social da sua área da residência habitual.
2 — Sem prejuízo do previsto no número seguinte, a
comissão de reavaliação é constituída por três médicos, um
designado pelos serviços da segurança social, que preside
e tem voto de qualidade, devendo ser, quando se tenha
procedido à verificação da situação de doença ao abrigo do
n.º 2 do artigo 136.º, o médico que a realizou, um indicado
pelo trabalhador e outro pelo empregador público.
3 — A comissão de reavaliação é constituída por apenas
dois médicos no caso de:
a) O trabalhador ou o empregador público não ter procedido à respetiva designação;
b) O trabalhador e o empregador público não terem
procedido à respetiva designação, competindo aos serviços
de segurança social a designação de outro médico.
Artigo 139.º
Procedimento de reavaliação da doença

1 — Qualquer das partes pode requerer a reavaliação da
situação de doença nas 24 horas subsequentes ao conhecimento do resultado da verificação da mesma, devendo, na
mesma data, comunicar esse pedido à contraparte.
2 — O requerente deve indicar o médico referido no
n.º 2 do artigo anterior ou declarar que prescinde dessa
faculdade.
3 — A contraparte pode indicar o médico nas 24 horas
seguintes ao conhecimento do pedido.
4 — Os serviços da segurança social devem, no prazo
de 24 horas, a contar da receção do requerimento, dar
cumprimento ao disposto nas alíneas c) e d) do n.º 2 do
artigo 136.º
5 — No prazo de oito dias, a contar da apresentação do
requerimento, a comissão deve proceder à reavaliação da
situação de doença do trabalhador e comunicar o resultado
da mesma a este e ao empregador público.
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Artigo 140.º
Impossibilidade de comparência ao exame médico

1 — O trabalhador convocado para exame médico fora
do seu domicílio que, justificadamente, não possa deslocar-se deve, em qualquer caso, informar dessa impossibilidade a entidade que o tiver convocado, até à data prevista
para o exame ou, se não tiver sido possível, nas 24 horas
seguintes.
2 — Consoante a natureza do impedimento do trabalhador, é determinada nova data para o exame e, se necessário,
a sua realização no domicílio do trabalhador, dentro das
48 horas seguintes.
Artigo 141.º

trabalho, observando-se o princípio de que para trabalho
igual salário igual.
Artigo 145.º
Direito à remuneração

1 — A remuneração é devida com o início do exercício
de funções, sem prejuízo do regime especial de produção
de efeitos da aceitação.
2 — A remuneração, quando seja periódica, é paga
mensalmente.
3 — A lei prevê as situações e condições em que o
direito à remuneração é total ou parcialmente suspenso.
4 — O direito à remuneração cessa com a extinção do
vínculo de emprego público.

Comunicação do resultado da verificação

1 — O médico que proceda à verificação da situação
de doença apenas pode comunicar ao empregador público
se o trabalhador está ou não apto para desempenhar a
atividade.
2 — O médico que proceda à verificação da situação de
doença deve proceder à comunicação prevista no número
anterior nas 24 horas subsequentes.
Artigo 142.º

Artigo 146.º
Componentes da remuneração

A remuneração dos trabalhadores com vínculo de emprego público é composta por:
a) Remuneração base;
b) Suplementos remuneratórios;
c) Prémios de desempenho.

Eficácia do resultado da verificação da situação de doença

SECÇÃO II

O empregador público não pode fundamentar qualquer
decisão desfavorável para o trabalhador no resultado da
verificação da situação de doença do mesmo, efetuada nos
termos do artigo 136.º, enquanto decorrer o prazo para
requerer a intervenção da comissão de reavaliação, nem
até à decisão final, se esta for requerida.

Remuneração base

Artigo 143.º
Comunicações e taxas

1 — As comunicações previstas na presente subsecção
devem ser efetuadas por escrito e por meio célere, designadamente telegrama, correio eletrónico ou qualquer outro
meio escrito, desde que possa fazer prova do seu envio.
2 — Pelo pedido de nomeação de médico pelos serviços
da segurança social ou da intervenção da comissão de reavaliação é devido o pagamento de uma taxa, nos termos a
fixar em portaria dos membros do Governo responsáveis
pelas áreas das finanças e laboral.
CAPÍTULO VI
Remuneração

Artigo 147.º
Tabela remuneratória única

1 — A tabela remuneratória única contém a totalidade
dos níveis remuneratórios suscetíveis de ser utilizados
na fixação da remuneração base dos trabalhadores que
exerçam funções ao abrigo de vínculo de emprego público.
2 — O número de níveis remuneratórios e o montante
pecuniário correspondente a cada um é fixado em portaria
do Primeiro-Ministro e do membro do Governo responsável pela área das finanças.
3 — A alteração do montante pecuniário correspondente
a cada nível remuneratório deve manter a proporcionalidade relativa entre cada um dos níveis.
4 — Não é necessário observar a proporcionalidade
prevista no número anterior entre o primeiro nível remuneratório e o nível subsequente, sempre que aquele
seja fixado por referência à retribuição mínima mensal
garantida (RMMG).
Artigo 148.º

SECÇÃO I

Retribuição mínima mensal garantida

Disposições gerais

A tabela remuneratória única não pode prever níveis
remuneratórios de montante inferior ao da retribuição mínima mensal garantida.

Artigo 144.º
Princípios gerais

1 — As normas legais em matéria de remunerações não
podem ser afastadas ou derrogadas por instrumento de regulamentação coletiva de trabalho, salvo quando previsto
expressamente na presente lei.
2 — A determinação do valor da remuneração deve ser
feita tendo em conta a quantidade, natureza e qualidade do

Artigo 149.º
Fixação da remuneração base

1 — Os níveis remuneratórios correspondentes às posições remuneratórias das categorias, bem como aos cargos
exercidos em comissão de serviço, são fixados por decreto
regulamentar.
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2 — Na fixação dos níveis remuneratórios correspondentes às posições remuneratórias das categorias devem,
em princípio, observar-se as seguintes regras:
a) Nas carreiras pluricategoriais, os intervalos entre os
níveis remuneratórios são decrescentemente mais pequenos, à medida que as correspondentes posições se tornam
superiores;
b) Os níveis remuneratórios correspondentes às posições
das várias categorias da carreira não se devem sobrepor,
verificando-se um movimento único crescente desde o
nível correspondente à primeira posição da categoria inferior até ao correspondente à última posição da categoria
superior;
c) Excecionalmente, o nível correspondente à última posição remuneratória de uma categoria pode ser idêntico ao
da primeira posição da categoria imediatamente superior;
d) Nas carreiras unicategoriais, os intervalos entre níveis
remuneratórios são constantes.
Artigo 150.º
Conceito de remuneração base

1 — A remuneração base é o montante pecuniário correspondente ao nível remuneratório da posição remuneratória onde o trabalhador se encontra na categoria de que
é titular ou do cargo exercido em comissão de serviço.
2 — A remuneração base anual é paga em 14 mensalidades, correspondendo uma delas ao subsídio de Natal e
outra ao subsídio de férias, nos termos da lei.

Artigo 153.º
Remuneração em caso de mobilidade

1 — O trabalhador em mobilidade na categoria, em órgão ou serviço diferente ou cuja situação jurídico-funcional
de origem seja a de colocado em situação de requalificação,
pode ser remunerado pela posição remuneratória imediatamente seguinte àquela em que se encontre posicionado
na categoria ou, em caso de inexistência desta, pelo nível
remuneratório que suceda ao correspondente à sua posição
na tabela remuneratória única.
2 — O trabalhador em mobilidade intercarreiras ou
categorias nunca pode auferir uma remuneração inferior
à que corresponde à categoria de que é titular.
3 — No caso referido no número anterior, quando a primeira posição remuneratória da categoria correspondente à
função que o trabalhador vai exercer for superior ao nível
remuneratório da primeira posição daquela de que é titular, a remuneração do trabalhador é acrescida para o nível
remuneratório superior mais próximo daquele que corresponde ao seu posicionamento na categoria de que é titular.
4 — Não se verificando a hipótese prevista no número
anterior, pode o trabalhador ser remunerado nos termos
do n.º 1.
5 — Exceto em caso de acordo em sentido diferente
entre os órgãos ou serviços, o trabalhador em mobilidade
interna é remunerado pelo órgão ou serviço de destino.
Artigo 154.º
Opção pela remuneração base

Artigo 151.º
Subsídio de Natal

1 — O trabalhador tem direito a um subsídio de Natal
de valor igual a um mês de remuneração base mensal, que
deve ser pago no mês de novembro de cada ano.
2 — O valor do subsídio de Natal é proporcional ao
tempo de serviço prestado no ano civil, nas seguintes situações:
a) No ano de admissão do trabalhador;
b) No ano da cessação do contrato;
c) Em caso de suspensão do contrato, salvo se por
doença do trabalhador.

1 — Quando o vínculo de emprego público se constitua por comissão de serviço, ou haja lugar a cedência de
interesse público, o trabalhador tem o direito de optar, a
todo o tempo, pela remuneração base devida na situação
jurídico-funcional de origem que esteja constituída por
tempo indeterminado.
2 — No caso de cedência de interesse público para o
exercício de funções em órgão ou serviço a que a presente
lei é aplicável, com a opção pela remuneração a que se
refere o número anterior, a remuneração a pagar não pode
exceder, em caso algum, a remuneração base do Primeiro-Ministro.
Artigo 155.º

Artigo 152.º

Cálculo do valor da remuneração horária e diária

Remuneração do período de férias

1 — O valor da hora normal de trabalho é calculado
através da fórmula (Rb × 12)/(52 × N), em que Rb é a remuneração base mensal e N o número de horas da normal
duração semanal do trabalho.
2 — A fórmula referida no número anterior serve de
base de cálculo da remuneração correspondente a qualquer
outra fração de tempo de trabalho inferior ao período de
trabalho diário.
3 — A remuneração diária corresponde a 1/30 da remuneração mensal.

1 — A remuneração do período de férias corresponde
à remuneração que o trabalhador receberia se estivesse
em serviço efetivo, com exceção do subsídio de refeição.
2 — Além da remuneração mencionada no número anterior, o trabalhador tem direito a um subsídio de férias de
valor igual a um mês de remuneração base mensal, que
deve ser pago por inteiro no mês de junho de cada ano ou
em conjunto com a remuneração mensal do mês anterior
ao do gozo das férias, quando a aquisição do respetivo
direito ocorrer em momento posterior.
3 — A suspensão do contrato por doença do trabalhador
não prejudica o direito ao subsídio de férias, nos termos
do número anterior.
4 — O aumento do período de férias previsto nos n.os 4
e 5 do artigo 126.º ou a sua redução nos termos do Código
do Trabalho, respetivamente, não implicam o aumento ou
a redução correspondentes na remuneração ou no subsídio
de férias.

SECÇÃO III
Alteração do posicionamento remuneratório

Artigo 156.º
Regra geral de alteração do posicionamento remuneratório

1 — Os trabalhadores com vínculo de emprego público
podem ver alterado o seu posicionamento remuneratório
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na categoria para a posição remuneratória imediatamente
seguinte àquela em que se encontram, nos termos do presente artigo.
2 — São elegíveis para beneficiar de alteração do posicionamento remuneratório os trabalhadores do órgão
ou serviço, onde quer que se encontrem em exercício de
funções, que, na falta de lei especial em contrário, tenham
obtido, nas últimas avaliações do seu desempenho referido
às funções exercidas durante o posicionamento remuneratório em que se encontram:
a) Uma menção máxima;
b) Duas menções consecutivas imediatamente inferiores
às máximas; ou
c) Três menções consecutivas imediatamente inferiores
às referidas na alínea anterior, desde que consubstanciem
desempenho positivo.
3 — Os trabalhadores a que se refere o número anterior são ordenados, dentro de cada universo, por ordem
decrescente da classificação quantitativa obtida na última
avaliação do seu desempenho.
4 — Em face da ordenação referida no número anterior
e até ao limite do montante máximo dos encargos fixado
por cada universo, nos termos dos n.os 2 e 3 do artigo 158.º,
é alterado o posicionamento remuneratório do trabalhador,
salvo o disposto no número seguinte.
5 — Não há lugar a alteração do posicionamento remuneratório quando, não obstante reunidos os requisitos
previstos no n.º 2, o montante máximo dos encargos fixado
para o universo em causa se tenha previsivelmente esgotado, no quadro da execução orçamental em curso, com a
alteração relativa a trabalhador ordenado superiormente.
6 — Para efeitos do disposto nas alíneas b) e c) do n.º 2,
são também consideradas as menções obtidas que sejam
superiores às nelas referidas.
7 — Há lugar a alteração obrigatória para a posição
remuneratória imediatamente seguinte àquela em que o
trabalhador se encontra, quando a haja, independentemente
dos universos definidos nos termos do artigo 158.º, quando
aquele, na falta de lei especial em contrário, tenha acumulado 10 pontos nas avaliações do desempenho referido às
funções exercidas durante o posicionamento remuneratório
em que se encontra, contados nos seguintes termos:
a) Seis pontos por cada menção máxima;
b) Quatro pontos por cada menção imediatamente inferior à máxima;
c) Dois pontos por cada menção imediatamente inferior à referida na alínea anterior, desde que consubstancie
desempenho positivo;
d) Dois pontos negativos por cada menção correspondente ao mais baixo nível de avaliação.
8 — Na falta de lei especial em contrário, a alteração
do posicionamento remuneratório reporta-se a 1 de janeiro
do ano em que tiver lugar.
Artigo 157.º
Regras especiais de alteração do posicionamento remuneratório

1 — O dirigente máximo do órgão ou serviço pode,
ouvido o Conselho Coordenador da Avaliação ou o órgão
com competência equiparada, alterar o posicionamento
remuneratório de trabalhador para a posição remuneratória
imediatamente seguinte àquela em que ele se encontra,

mesmo que não se encontrem reunidos os requisitos previstos no n.º 2 do artigo anterior, desde que o trabalhador
tenha obtido a menção máxima ou a imediatamente inferior e se inclua nos universos definidos para a alteração
de posicionamento remuneratório nos termos e limites do
artigo anterior.
2 — O dirigente máximo do órgão ou serviço pode,
ouvido o Conselho Coordenador da Avaliação ou o órgão
com competência equiparada, determinar que a alteração
do posicionamento na categoria de trabalhador se opere
para qualquer outra posição remuneratória seguinte àquela
em que ele se encontra, desde que o trabalhador esteja
incluído no universo de trabalhadores incluídos para alteração de posicionamento remuneratório e nos termos e
limites fixados no artigo anterior.
3 — O disposto no número anterior tem como limite a
posição remuneratória máxima para a qual tenham alterado
o seu posicionamento os trabalhadores que, no âmbito
do mesmo universo, se encontrem ordenados superiormente.
4 — As alterações do posicionamento remuneratório
previstas no presente artigo são fundamentadas e tornadas
públicas, com o teor integral da respetiva fundamentação
e do parecer do Conselho Coordenador da Avaliação ou
do órgão com competência equiparada, por publicação na
2.ª série do Diário da República, por afixação no órgão ou
serviço e por divulgação em página eletrónica, sendo ainda
aplicável o disposto no n.º 8 do artigo anterior.
Artigo 158.º
Alteração do posicionamento remuneratório
por opção gestionária

1 — O dirigente máximo do serviço, de acordo com as
verbas orçamentais previstas, estabelece as verbas destinadas a suportar os encargos decorrentes de alterações do
posicionamento remuneratório na categoria dos trabalhadores do órgão ou serviço.
2 — A decisão referida no número anterior fixa, fundamentadamente, o montante máximo, com as desagregações
necessárias, dos encargos que o órgão ou serviço se propõe
suportar, bem como o universo das carreiras e categorias
onde as alterações do posicionamento remuneratório na
categoria podem ter lugar.
3 — O universo referido no número anterior pode ainda
ser desagregado, quando assim o entenda o dirigente máximo, em função:
a) Da atribuição, competência ou atividade que os trabalhadores integrados em determinada carreira ou titulares
de determinada categoria devam cumprir ou executar;
b) Da área de formação académica ou profissional dos
trabalhadores integrados em determinada carreira ou titulares de determinada categoria, quando tal área de formação tenha sido utilizada na caracterização dos postos de
trabalho contidos nos mapas de pessoal.
4 — Para efeitos do disposto nos números anteriores,
as alterações podem não ter lugar em todas as carreiras,
ou em todas as categorias de uma mesma carreira ou ainda
relativamente a todos os trabalhadores integrados em determinada carreira ou titulares de determinada categoria.
5 — A decisão é tornada pública por afixação no órgão
ou serviço e divulgação em página eletrónica.
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SECÇÃO IV

Artigo 161.º

Suplementos remuneratórios

Suplemento remuneratório de turno

Artigo 159.º
Condições de atribuição dos suplementos remuneratórios

1 — São suplementos remuneratórios os acréscimos
remuneratórios devidos pelo exercício de funções em
postos de trabalho que apresentam condições mais exigentes relativamente a outros postos de trabalho caracterizados por idêntico cargo ou por idênticas carreira e
categoria.
2 — Os suplementos remuneratórios estão referenciados
ao exercício de funções nos postos de trabalho referidos na
primeira parte do número anterior, sendo apenas devidos
a quem os ocupe.
3 — São devidos suplementos remuneratórios quando
trabalhadores, em postos de trabalho determinados nos
termos do n.º 1, sofram, no exercício das suas funções,
condições de trabalho mais exigentes:
a) De forma anormal e transitória, designadamente as
decorrentes de prestação de trabalho suplementar, noturno,
em dias de descanso semanal, complementar e feriados e
fora do local normal de trabalho; ou
b) De forma permanente, designadamente as decorrentes
de prestação de trabalho arriscado, penoso ou insalubre,
por turnos, em zonas periféricas, com isenção de horário
e de secretariado de direção.
4 — Os suplementos remuneratórios são apenas devidos
enquanto perdurem as condições de trabalho que determinaram a sua atribuição e haja exercício de funções efetivo
ou como tal considerado em lei.
5 — Os suplementos remuneratórios devem ser fixados
em montantes pecuniários e só excecionalmente podem
ser fixados em percentagem da remuneração base mensal.
6 — Os suplementos remuneratórios são criados por
lei, podendo ser regulamentados por instrumento de regulamentação coletiva de trabalho.
Artigo 160.º
Trabalho noturno

1 — O trabalho noturno deve ser remunerado com um
acréscimo de 25 % relativamente à remuneração do trabalho equivalente prestado durante o dia.
2 — O acréscimo remuneratório previsto no número
anterior pode ser fixado em instrumento de regulamentação coletiva de trabalho, através de uma redução
equivalente dos limites máximos do período normal de
trabalho.
3 — O disposto no n.º 1 não se aplica ao trabalho prestado durante o período noturno, salvo se previsto em instrumento de regulamentação coletiva de trabalho:
a) Ao serviço de atividades que sejam exercidas exclusiva ou predominantemente durante esse período, designadamente as de espetáculos e diversões públicas;
b) Ao serviço de atividades que, pela sua natureza ou por
força da lei, devam necessariamente funcionar à disposição
do público durante o mesmo período;
c) Quando o acréscimo remuneratório pela prestação
de trabalho noturno se encontre integrado na remuneração
base.

1 — Desde que um dos turnos seja total ou parcialmente coincidente com o período de trabalho noturno,
os trabalhadores por turnos têm direito a um acréscimo
remuneratório cujo montante varia em função do número
de turnos adotado, bem como da natureza permanente ou
não do funcionamento do serviços.
2 — O acréscimo referido no número anterior, relativamente à remuneração base, varia entre:
a) 25 % a 22 %, quando o regime de turnos for permanente, total ou parcial;
b) 22 % a 20 %, quando o regime de turnos for semanal
prolongado, total ou parcial;
c) 20 % a 15 %, quando o regime de turnos for semanal
total ou parcial.
3 — A fixação das percentagens, nos termos do número
anterior, tem lugar em regulamento interno ou em instrumento de regulamentação coletiva de trabalho.
4 — O acréscimo remuneratório inclui o que fosse devido por trabalho noturno, mas não afasta a remuneração
por trabalho suplementar.
Artigo 162.º
Trabalho suplementar

1 — A prestação de trabalho suplementar em dia normal
de trabalho confere ao trabalhador o direito aos seguintes
acréscimos:
a) 25 % da remuneração, na primeira hora ou fração desta;
b) 37,5 % da remuneração, nas horas ou frações subsequentes.
2 — O trabalho suplementar prestado em dia de descanso semanal, obrigatório ou complementar, e em dia
feriado, confere ao trabalhador o direito a um acréscimo
de 50 % da remuneração por cada hora de trabalho efetuado.
3 — A compensação horária que serve de base ao cálculo do trabalho suplementar é apurada segundo a fórmula
prevista no artigo 155.º, considerando-se, nas situações de
determinação do período normal de trabalho semanal em
termos médios, que N significa o número médio de horas
do período normal de trabalho semanal efetivamente praticado no órgão ou serviço.
4 — Os montantes remuneratórios previstos nos números anteriores podem ser fixados em instrumento de
regulamentação coletiva de trabalho.
5 — É exigível o pagamento de trabalho suplementar
cuja prestação tenha sido prévia e expressamente determinada.
6 — A autorização prévia prevista no número anterior
é dispensada em situações de prestação de trabalho suplementar motivadas por força maior ou sempre que indispensável para prevenir ou reparar prejuízo grave para os órgãos
e serviços, desde que as mesmas sejam posteriormente
justificadas pelo dirigente máximo do serviço.
7 — Por acordo entre o empregador público e o trabalhador, a remuneração por trabalho suplementar pode ser
substituída por descanso compensatório.
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Artigo 163.º
Limites remuneratórios

1 — Os trabalhadores nomeados não podem, em cada
mês, receber por trabalho suplementar mais do que um
terço da remuneração base respetiva, pelo que não pode
ser exigida a sua realização quando exceda aquele limite.
2 — Os limites fixados para os trabalhadores das carreiras de assistente técnico e operacional afetos às residências
oficiais do Presidente da República e do Primeiro-Ministro
mantêm-se nos termos da legislação em vigor.
Artigo 164.º
Isenção de horário de trabalho

1 — O trabalhador isento de horário de trabalho nas
modalidades previstas nas alíneas a) e b) do n.º 1 do artigo 118.º tem direito a um suplemento remuneratório, nos
termos fixados por lei ou por instrumento de regulamentação coletiva de trabalho.
2 — O disposto no número anterior pode não se aplicar
a carreiras especiais e a cargos em que o regime de isenção de horário de trabalho constitua o regime normal de
prestação do trabalho.
Artigo 165.º
Feriados

1 — O trabalhador tem direito à remuneração correspondente aos feriados, sem que o empregador público os
possa compensar com trabalho suplementar.
2 — O trabalhador que realiza a prestação em órgão ou
serviço legalmente dispensado de suspender o trabalho em
dia feriado obrigatório tem direito a um descanso compensatório com duração de metade do número de horas
prestadas ou ao acréscimo de 50 % da remuneração pelo
trabalho prestado nesse dia, cabendo a escolha ao empregador público, na ausência de acordo entre as partes.

desempenho, a menção máxima ou a imediatamente inferior a ela.
2 — Os trabalhadores que preenchem cada um dos universos definidos, são ordenados, dentro de cada universo,
por ordem decrescente da classificação quantitativa obtida
naquela avaliação.
3 — Em face da ordenação referida no número anterior,
e após exclusão dos trabalhadores que, nesse ano, tenham
alterado o seu posicionamento remuneratório na categoria
por cujo nível remuneratório se encontrem a auferir a remuneração base, o montante máximo dos encargos fixado por
cada universo nos termos do artigo anterior é distribuído,
pela ordem mencionada, de modo a que cada trabalhador receba o equivalente à sua remuneração base mensal.
4 — Não há lugar a atribuição de prémio de desempenho quando, não obstante reunidos os requisitos previstos
no n.º 1, o montante máximo dos encargos fixado para o
universo em causa se tenha esgotado com a atribuição de
prémio a trabalhador ordenado superiormente.
5 — Os prémios de desempenho estão referenciados
ao desempenho do trabalhador objetivamente revelado
e avaliado.
Artigo 168.º
Outros sistemas de recompensa do desempenho

1 — Podem ser criados outros sistemas de recompensa
do desempenho, designadamente em função de resultados
obtidos em equipa ou do desempenho de trabalhadores que
se encontrem posicionados na última posição remuneratória da respetiva categoria.
2 — Os sistemas referidos no número anterior podem
afastar a aplicação do disposto na presente secção.
SECÇÃO VI
Descontos

Artigo 169.º
SECÇÃO V
Prémios de desempenho

Artigo 166.º
Preparação da atribuição

Enumeração

1 — Sobre as remunerações devidas pelo exercício de
funções em órgão ou serviço a que a presente lei é aplicável incidem:
a) Descontos obrigatórios;
b) Descontos facultativos.

1 — O dirigente máximo do órgão ou serviço fixa,
fundamentadamente, no prazo de 15 dias após o início
da execução do orçamento, o universo dos cargos e o das
carreiras e categorias onde a atribuição de prémios de desempenho pode ter lugar, com as desagregações necessárias
do montante disponível em função de tais universos, tendo
em conta as verbas orçamentais destinadas a suportar este
tipo de encargos.
2 — É aplicável à atribuição de prémios de desempenho,
com as necessárias adaptações, o disposto nos n.os 3 a 5
do artigo 158.º

2 — São obrigatórios os descontos que resultam de
imposição legal.
3 — São facultativos os descontos que, sendo permitidos por lei, carecem de autorização expressa do titular do
direito à remuneração.
4 — Na falta de lei especial em contrário, os descontos
são efetuados diretamente através de retenção na fonte.

Artigo 167.º

Descontos obrigatórios

Condições da atribuição dos prémios de desempenho

Constituído o vínculo de emprego público, são descontos obrigatórios os seguintes:

1 — São elegíveis para a atribuição de prémios de desempenho os trabalhadores que, cumulativamente, exerçam
funções no órgão ou serviço e, na falta de lei especial
em contrário, tenham obtido, na última avaliação do seu

Artigo 170.º

a) Imposto sobre o rendimento das pessoas singulares;
b) Quotizações para o regime de proteção social aplicável.
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Artigo 171.º
Descontos facultativos

1 — Constituído o vínculo de emprego público, são
descontos facultativos, designadamente, os seguintes:
a) Prémios de seguros de doença ou de acidentes pessoais, de seguros de vida e complementos de reforma e
planos de poupança-reforma;
b) Quota sindical.
2 — Desde que solicitado pelo trabalhador, as quotas
sindicais são obrigatoriamente descontadas na fonte.
SECÇÃO VII
Cumprimento

c) Às multas ou a reposição de qualquer quantia em que
o trabalhador tenha sido condenado no âmbito de procedimento disciplinar e não tenha procedido ao respetivo
pagamento voluntário;
d) Aos preços de refeições no local de trabalho, de
utilização de telefones, de fornecimento de géneros, de
combustíveis ou de materiais, quando solicitados pelo
trabalhador, bem como a outras despesas efetuadas pelo
empregador público por conta do trabalhador e consentidas
por este;
e) A outros descontos ou deduções previstos na lei.
3 — Com exceção da alínea a) do número anterior, os
descontos referidos no número anterior não podem exceder,
no seu conjunto, um sexto da remuneração.
Artigo 175.º

Artigo 172.º

Insuscetibilidade de cessão dos créditos laborais

Forma do cumprimento

O trabalhador não pode ceder, a título gratuito ou oneroso, os seus créditos a remunerações na medida em que
estes sejam impenhoráveis.

1 — O montante da remuneração deve estar à disposição do trabalhador na data do vencimento ou no dia útil
imediatamente anterior.
2 — No ato do pagamento da remuneração, o empregador público deve entregar ao trabalhador documento do
qual constem a identificação daquela e o nome completo
deste, o número de inscrição na instituição de proteção
social respetiva, a categoria profissional, o período a que
respeita a remuneração, discriminando a remuneração base
e as demais prestações, os descontos e deduções efetuados
e o montante líquido a receber.

CAPÍTULO VII
Exercício do poder disciplinar
SECÇÃO I
Disposições gerais

Artigo 176.º

Artigo 173.º

Sujeição ao poder disciplinar

Tempo do cumprimento

Garantias dos créditos remuneratórios

1 — Todos os trabalhadores são disciplinarmente responsáveis perante os seus superiores hierárquicos.
2 — Os titulares dos órgãos dirigentes dos serviços da
administração direta e indireta do Estado são disciplinarmente responsáveis perante o membro do Governo que
exerça a respetiva superintendência ou tutela.
3 — Os trabalhadores ficam sujeitos ao poder disciplinar
desde a constituição do vínculo de emprego público, em
qualquer das suas modalidades.
4 — A alteração da situação jurídico-funcional do trabalhador não impede a punição por infrações cometidas
no exercício da função.

Artigo 174.º

Artigo 177.º

1 — A obrigação de satisfazer a remuneração, quando
esta seja periódica, vence-se mensalmente.
2 — O cumprimento deve efetuar-se nos dias úteis.
3 — O empregador público fica constituído em mora
se o trabalhador, por facto que não lhe seja imputável,
não puder dispor do montante da remuneração na data do
vencimento.
SECÇÃO VIII

Compensações e descontos

1 — Na pendência do vínculo de emprego público, o
empregador público não pode compensar a remuneração
em dívida com créditos que tenha sobre o trabalhador,
nem fazer quaisquer descontos ou deduções no montante
da referida remuneração.
2 — O disposto no número anterior não se aplica:
a) Aos descontos a favor do Estado, da segurança social
ou de outras entidades, ordenados por lei, por decisão
judicial transitada em julgado ou por auto de conciliação,
quando da decisão ou do auto tenha sido notificado o
empregador público;
b) Às indemnizações devidas pelo trabalhador ao empregador público, quando se acharem liquidadas por decisão
judicial transitada em julgado ou por auto de conciliação;

Exclusão da responsabilidade disciplinar

1 — É excluída a responsabilidade disciplinar do trabalhador que atue no cumprimento de ordens ou instruções
emanadas de legítimo superior hierárquico e em matéria
de serviço, quando previamente delas tenha reclamado
ou exigido a sua transmissão ou confirmação por escrito.
2 — Considerando ilegal a ordem ou instrução recebidas, o trabalhador faz expressamente menção desse facto
ao reclamar ou ao pedir a sua transmissão ou confirmação
por escrito.
3 — Quando a decisão da reclamação ou a transmissão
ou confirmação da ordem ou instrução por escrito não
tenham lugar dentro do tempo em que, sem prejuízo, o
cumprimento destas possa ser demorado, o trabalhador
comunica, também por escrito, ao seu imediato superior
hierárquico, os termos exatos da ordem ou instrução re-
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cebidas e da reclamação ou do pedido formulados, bem
como a não satisfação destes, executando seguidamente a
ordem ou instrução.
4 — Quando a ordem ou instrução sejam dadas com
menção de cumprimento imediato e sem prejuízo do disposto nos n.os 1 e 2, a comunicação referida na parte final
do número anterior é efetuada após a execução da ordem
ou instrução.
5 — Cessa o dever de obediência sempre que o cumprimento das ordens ou instruções implique a prática de
qualquer crime.
Artigo 178.º
Prescrição da infração disciplinar
e do procedimento disciplinar

1 — A infração disciplinar prescreve no prazo de um
ano sobre a respetiva prática, salvo quando consubstancie
também infração penal, caso em que se sujeita aos prazos
de prescrição estabelecidos na lei penal à data da prática
dos factos.
2 — O direito de instaurar o procedimento disciplinar
prescreve no prazo de 60 dias sobre o conhecimento da
infração por qualquer superior hierárquico.
3 — Suspendem os prazos prescricionais referidos nos
números anteriores, por um período até seis meses, a instauração de processo de sindicância aos órgãos ou serviços,
ou de processo de inquérito ou disciplinar, mesmo que
não dirigidos contra o trabalhador a quem a prescrição
aproveite, quando em qualquer deles venham a apurar-se
infrações por que seja responsável.
4 — A suspensão do prazo prescricional da infração
disciplinar opera quando, cumulativamente:
a) Os processos referidos no número anterior tenham
sido instaurados nos 30 dias seguintes à suspeita da prática
de factos disciplinarmente puníveis;
b) O procedimento disciplinar subsequente tenha sido
instaurado nos 30 dias seguintes à receção daqueles processos, para decisão, pela entidade competente;
c) À data da instauração dos processos e procedimento
referidos nas alíneas anteriores, não se encontre já prescrito
o direito de instaurar procedimento disciplinar.
5 — O procedimento disciplinar prescreve decorridos
18 meses, a contar da data em que foi instaurado quando,
nesse prazo, o trabalhador não tenha sido notificado da
decisão final.
6 — A prescrição do procedimento disciplinar referida
no número anterior suspende-se durante o tempo em que,
por força de decisão ou de apreciação judicial de qualquer
questão, a marcha do correspondente processo não possa
começar ou continuar a ter lugar.
7 — A prescrição volta a correr a partir do dia em que
cesse a causa da suspensão.
Artigo 179.º
Efeitos da pronúncia e da condenação em processo penal

1 — Quando o agente de um crime cujo julgamento
seja da competência do tribunal de júri ou do tribunal
coletivo seja um trabalhador em funções públicas, a secretaria do tribunal por onde corra o processo, no prazo
de 24 horas sobre o trânsito em julgado do despacho de
pronúncia ou equivalente, entrega, por termo nos autos,
cópia de tal despacho ao Ministério Público, a fim de que

este a remeta ao órgão ou serviço em que o trabalhador
desempenha funções.
2 — Quando um trabalhador em funções públicas seja
condenado pela prática de crime, aplica-se, com as necessárias adaptações, o disposto no número anterior.
3 — A condenação em processo penal não prejudica
o exercício da ação disciplinar quando a infração penal
constitua também infração disciplinar.
4 — Quando os factos praticados pelo trabalhador sejam
passíveis de ser considerados infração penal, dá-se obrigatoriamente notícia deles ao Ministério Público competente para promover o procedimento criminal, nos termos
do artigo 242.º do Código de Processo Penal, aprovado
pelo Decreto-Lei n.º 78/87, de 17 de fevereiro, na redação
atual.
SECÇÃO II
Sanções disciplinares
SUBSECÇÃO I

Disposições gerais

Artigo 180.º
Escala das sanções disciplinares

1 — As sanções disciplinares aplicáveis aos trabalhadores em funções públicas pelas infrações que cometam
são as seguintes:
a) Repreensão escrita;
b) Multa;
c) Suspensão;
d) Despedimento disciplinar ou demissão.
2 — Aos titulares de cargos dirigentes e equiparados é
aplicável a sanção disciplinar de cessação da comissão de
serviço, a título principal ou acessório.
3 — Não pode ser aplicada mais de uma sanção disciplinar por cada infração, pelas infrações acumuladas que
sejam apreciadas num único processo ou pelas infrações
apreciadas em processos apensados.
4 — As sanções disciplinares são registadas no processo
individual do trabalhador.
Artigo 181.º
Caracterização das sanções disciplinares

1 — A sanção de repreensão escrita consiste em mero
reparo pela irregularidade praticada.
2 — A sanção de multa é fixada em quantia certa e não
pode exceder o valor correspondente a seis remunerações
base diárias por cada infração e um valor total correspondente à remuneração base de 90 dias por ano.
3 — A sanção de suspensão consiste no afastamento
completo do trabalhador do órgão ou serviço durante o
período da sanção.
4 — A sanção de suspensão varia entre 20 e 90 dias por
cada infração, num máximo de 240 dias por ano.
5 — A sanção de despedimento disciplinar consiste no
afastamento definitivo do órgão ou serviço do trabalhador
com contrato de trabalho em funções públicas, cessando
o vínculo de emprego público.
6 — A sanção de demissão consiste no afastamento
definitivo do órgão ou serviço do trabalhador nomeado,
cessando o vínculo de emprego público.
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7 — A sanção de cessação da comissão de serviço consiste na cessação compulsiva do exercício de cargo dirigente ou equiparado.
Artigo 182.º
Efeitos das sanções disciplinares

1 — As sanções disciplinares produzem unicamente os
efeitos previstos na presente lei.
2 — A sanção de suspensão determina, por tantos dias
quantos os da sua duração, o não exercício de funções e a
perda das remunerações correspondentes e da contagem
do tempo de serviço para antiguidade.
3 — A aplicação da sanção de suspensão não prejudica o
direito dos trabalhadores à manutenção, nos termos legais,
das prestações do respetivo regime de proteção social.
4 — As sanções de despedimento disciplinar ou de
demissão importam a perda de todos os direitos do trabalhador, salvo quanto à reforma por velhice ou à aposentação, nos termos e condições previstos na lei, mas não
o impossibilitam de voltar a exercer funções em órgão
ou serviço que não exijam as particulares condições de
dignidade e confiança que aquelas de que foi despedido
ou demitido exigiam.
5 — A sanção de cessação da comissão de serviço implica o termo do exercício do cargo dirigente ou equiparado e a impossibilidade de exercício de qualquer cargo
dirigente ou equiparado durante o período de três anos, a
contar da data da notificação da decisão.
SUBSECÇÃO II

Infrações a que são aplicáveis as sanções disciplinares

Artigo 183.º
Infração disciplinar

Considera-se infração disciplinar o comportamento do
trabalhador, por ação ou omissão, ainda que meramente
culposo, que viole deveres gerais ou especiais inerentes à
função que exerce.
Artigo 184.º
Repreensão escrita

A sanção disciplinar de repreensão escrita é aplicável a
infrações leves de serviço.
Artigo 184.º
Multa

A sanção disciplinar de multa é aplicável a casos de
negligência ou má compreensão dos deveres funcionais,
nomeadamente aos trabalhadores que:
a) Não observem os procedimentos estabelecidos ou
cometam erros por negligência, de que não resulte prejuízo
relevante para o serviço;
b) Desobedeçam às ordens dos superiores hierárquicos,
sem consequências importantes;
c) Não usem de correção para com os superiores hierárquicos, subordinados ou colegas ou para com o público;
d) Pelo defeituoso cumprimento ou desconhecimento
das disposições legais e regulamentares ou das ordens
superiores, demonstrem falta de zelo pelo serviço;
e) Não façam as comunicações de impedimentos e suspeições previstas no Código do Procedimento Administrativo.

Artigo 186.º
Suspensão

A sanção disciplinar de suspensão é aplicável aos trabalhadores que atuem com grave negligência ou com grave
desinteresse pelo cumprimento dos deveres funcionais e
àqueles cujos comportamentos atentem gravemente contra
a dignidade e o prestígio da função, nomeadamente quando:
a) Deem informação errada a superior hierárquico;
b) Compareçam ao serviço em estado de embriaguez
ou sob o efeito de estupefacientes ou drogas equiparadas;
c) Exerçam funções em acumulação, sem autorização
ou apesar de não autorizados ou, ainda, quando a autorização tenha sido concedida com base em informações ou
elementos, por eles fornecidos, que se revelem falsos ou
incompletos;
d) Demonstrem desconhecimento de normas essenciais
reguladoras do serviço, do qual haja resultado prejuízos
para o órgão ou serviço ou para terceiros;
e) Dispensem tratamento de favor a determinada entidade, singular ou coletiva;
f) Omitam informação que possa ou deva ser prestada ao
cidadão ou, com violação da lei em vigor sobre acesso à informação, revelem factos ou documentos relacionados com
os procedimentos administrativos, em curso ou concluídos;
g) Desobedeçam escandalosamente, ou perante o público e em lugar aberto ao mesmo, às ordens superiores;
h) Prestem falsas declarações sobre justificação de faltas;
i) Violem os procedimentos da avaliação do desempenho, incluindo a aposição de datas sem correspondência
com o momento da prática do ato;
j) Agridam, injuriem ou desrespeitem gravemente superior hierárquico, colega, subordinado ou terceiro, fora
dos locais de serviço, por motivos relacionados com o
exercício das funções;
k) Recebam fundos, cobrem receitas ou recolham verbas
de que não prestem contas nos prazos legais;
l) Violem, com culpa grave ou dolo, o dever de imparcialidade no exercício das funções;
m) Usem ou permitam que outrem use ou se sirva de
quaisquer bens pertencentes aos órgãos ou serviços, cuja
posse ou utilização lhes esteja confiada, para fim diferente
daquele a que se destinam;
n) Violem os deveres previstos nos n.os 1 e 2 do artigo 24.º
Artigo 187.º
Despedimento disciplinar ou demissão

As sanções de despedimento disciplinar ou de demissão são aplicáveis em caso de infração que inviabilize a
manutenção do vínculo de emprego público nos termos
previstos na presente lei.
Artigo 188.º
Cessação da comissão de serviço

1 — A sanção disciplinar de cessação da comissão de
serviço é aplicável, a título principal, aos titulares de cargos
dirigentes e equiparados que:
a) Não procedam disciplinarmente contra os trabalhadores seus subordinados pelas infrações de que tenham
conhecimento;
b) Não participem criminalmente infração disciplinar de
que tenham conhecimento no exercício das suas funções,
que revista caráter penal;
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c) Autorizem, informem favoravelmente ou omitam
informação, relativamente à situação jurídico-funcional
de trabalhadores, em violação das normas que regulam o
vínculo de emprego público;
d) Violem as normas relativas à celebração de contratos
de prestação de serviço.
2 — A sanção disciplinar de cessação da comissão de
serviço é sempre aplicada acessoriamente aos titulares
de cargos dirigentes e equiparados por qualquer infração
disciplinar punida com sanção disciplinar igual ou superior
à de multa.
Artigo 189.º
Medida das sanções disciplinares

Na aplicação das sanções disciplinares atende-se aos
critérios gerais enunciados nos artigos 184.º a 188.º, à
natureza, à missão e às atribuições do órgão ou serviço,
ao cargo ou categoria do trabalhador, às particulares responsabilidades inerentes à modalidade do seu vínculo de
emprego público, ao grau de culpa, à sua personalidade
e a todas as circunstâncias em que a infração tenha sido
cometida que militem contra ou a favor dele.
Artigo 190.º
Circunstâncias dirimentes e atenuantes
da responsabilidade disciplinar

1 — São circunstâncias dirimentes da responsabilidade
disciplinar:
a) A coação física;
b) A privação acidental e involuntária do exercício das
faculdades intelectuais no momento da prática da infração;
c) A legítima defesa, própria ou alheia;
d) A não exigibilidade de conduta diversa;
e) O exercício de um direito ou o cumprimento de um
dever.
2 — São circunstâncias atenuantes especiais da infração
disciplinar:
a) A prestação de mais de 10 anos de serviço com exemplar comportamento e zelo;
b) A confissão espontânea da infração;
c) A prestação de serviços relevantes ao povo português e a atuação com mérito na defesa da liberdade e da
democracia;
d) A provocação;
e) O acatamento bem intencionado de ordem ou instrução de superior hierárquico, nos casos em que não fosse
devida obediência.
3 — Quando existam circunstâncias atenuantes que
diminuam substancialmente a culpa do trabalhador, a sanção disciplinar pode ser atenuada, aplicando-se sanção
disciplinar inferior.
Artigo 191.º
Circunstâncias agravantes especiais
da responsabilidade disciplinar

1 — São circunstâncias agravantes especiais da infração
disciplinar:
a) A intenção de, pela conduta seguida, produzir resultados prejudiciais ao órgão ou serviço ou ao interesse geral,
independentemente de estes se terem verificado;

b) A produção efetiva de resultados prejudiciais ao órgão ou serviço ou ao interesse geral, nos casos em que o
trabalhador pudesse prever essa consequência como efeito
necessário da sua conduta;
c) A premeditação;
d) A comparticipação com outros indivíduos para a
sua prática;
e) O facto de ter sido cometida durante o cumprimento
de sanção disciplinar ou enquanto decorria o período de
suspensão da sanção disciplinar;
f) A reincidência;
g) A acumulação de infrações.
2 — A premeditação consiste na intenção de cometimento da infração, pelo menos, 24 horas antes da sua
prática.
3 — A reincidência ocorre quando a infração é cometida
antes de decorrido um ano sobre o dia em que tenha findado
o cumprimento de sanção disciplinar aplicada por virtude
de infração anterior.
4 — A acumulação ocorre quando duas ou mais infrações são cometidas na mesma ocasião ou quando uma é
cometida antes de ter sido punida a anterior.
Artigo 192.º
Suspensão da sanção disciplinar

1 — As sanções disciplinares previstas nas alíneas a)
a c) do n.º 1 do artigo 180.º podem ser suspensas quando,
atendendo à personalidade do trabalhador, às condições
da sua vida, à sua conduta anterior e posterior à infração
e às circunstâncias desta, se conclua que a simples censura do comportamento e a ameaça da sanção disciplinar
realizam de forma adequada e suficiente as finalidades
da punição.
2 — O tempo de suspensão da sanção disciplinar não
é inferior a seis meses para as sanções disciplinares de
repreensão escrita e de multa e a um ano para a sanção
disciplinar de suspensão, nem superior a um e dois anos,
respetivamente.
3 — Os tempos previstos no número anterior contam-se
desde a data da notificação ao trabalhador da respetiva
decisão.
4 — A suspensão caduca quando o trabalhador venha
a ser, no seu decurso, condenado novamente em processo
disciplinar.
Artigo 193.º
Prescrição das sanções disciplinares

As sanções disciplinares prescrevem nos prazos seguintes, contados da data em que a decisão se tornou inimpugnável:
a) Um mês, nos casos de sanção disciplinar de repreensão escrita;
b) Três meses, nos casos de sanção disciplinar de multa;
c) Seis meses, nos casos de sanção disciplinar de suspensão;
d) Um ano, nos casos de sanções disciplinares de despedimento disciplinar ou de demissão e de cessação da
comissão de serviço.
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Artigo 194.º

e 2 do artigo 180.º é da competência, respetivamente, dos
correspondentes órgãos executivos, bem como dos conselhos de administração.
5 — Nas assembleias distritais, a aplicação das sanções
disciplinares previstas nos n.os 1 e 2 do artigo 180.º é da
competência do respetivo plenário.
6 — A competência prevista nos números anteriores
não é delegável.

Obrigatoriedade de processo disciplinar

Artigo 198.º

1 — As sanções disciplinares de multa e superiores
são sempre aplicadas após o apuramento dos factos em
processo disciplinar.
2 — A sanção disciplinar de repreensão escrita é aplicada sem dependência de processo, mas com audiência e
defesa do trabalhador.
3 — A requerimento do trabalhador é lavrado auto das
diligências referidas no número anterior, na presença de
duas testemunhas por ele indicadas.
4 — Para os efeitos do disposto no n.º 2, o trabalhador
tem o prazo máximo de cinco dias para, querendo, produzir
a sua defesa por escrito.

Local da instauração e mudança de órgão ou serviço
na pendência do procedimento

SECÇÃO III
Procedimentos disciplinares
SUBSECÇÃO I

Disposições gerais

Artigo 195.º
Formas de processo

1 — O processo disciplinar é comum ou especial.
2 — O processo especial aplica-se nos casos expressamente previstos na lei e o comum em todos os casos a que
não corresponda processo especial.
3 — Os processos especiais regulam-se pelas disposições que lhes são próprias e, na parte nelas não prevista,
pelas disposições respeitantes ao processo comum.
Artigo 196.º
Competência para a instauração do procedimento disciplinar

1 — Sem prejuízo do disposto nos números seguintes,
é competente para instaurar ou mandar instaurar procedimento disciplinar contra os respetivos subordinados qualquer superior hierárquico, ainda que não seja competente
para aplicar a sanção.
2 — Compete ao membro do Governo respetivo a instauração de procedimento disciplinar contra os dirigentes
máximos dos órgãos ou serviços.
3 — A competência disciplinar dos superiores hierárquicos envolve a dos seus inferiores hierárquicos dentro
do órgão ou serviço.
Artigo 197.º
Competência para aplicação das sanções disciplinares

1 — A aplicação da sanção disciplinar prevista na alínea a) do n.º 1 do artigo 180.º é da competência de todos
os superiores hierárquicos em relação aos seus subordinados.
2 — A aplicação das restantes sanções disciplinares
previstas nos n.os 1 e 2 do artigo 180.º é da competência
do dirigente máximo do órgão ou serviço.
3 — Compete ao membro do Governo respetivo a aplicação de qualquer sanção disciplinar aos dirigentes máximos dos órgãos ou serviços.
4 — Nas autarquias locais, associações e federações
de municípios, bem como nos serviços municipalizados,
a aplicação das sanções disciplinares previstas nos n.os 1

1 — O procedimento disciplinar é instaurado no órgão
ou serviço em que o trabalhador exerce funções à data da
infração.
2 — Quando, após a prática de uma infração disciplinar
ou já na pendência do respetivo processo, o trabalhador
mude de órgão ou serviço, a sanção disciplinar é aplicada
pela entidade competente à data em que tenha de ser proferida decisão, sem prejuízo de o procedimento ter sido
mandado instaurar e ter sido instruído no âmbito do órgão
ou serviço em que o trabalhador exercia funções à data
da infração.
Artigo 199.º
Apensação de processos

1 — Para todas as infrações ainda não punidas cometidas por um trabalhador é instaurado um único processo.
2 — Tendo sido instaurados diversos processos, são
todos apensados àquele que primeiro tenha sido instaurado.
3 — Quando, antes da decisão de um procedimento,
sejam instaurados novos procedimentos disciplinares
contra o mesmo trabalhador, por infração cometida no
desempenho de funções, em acumulação, em outros órgãos ou serviços, os novos procedimentos são apensados
ao primeiro, ficando a instrução de todos eles a cargo do
instrutor deste.
4 — No caso referido no número anterior, a instauração
dos procedimentos disciplinares é comunicada aos órgãos
ou serviços em que o trabalhador desempenha funções,
de igual modo se procedendo em relação à decisão proferida.
Artigo 200.º
Natureza secreta do processo

1 — O processo disciplinar é de natureza secreta até à
acusação, podendo, contudo, ser facultado ao trabalhador,
a seu requerimento, para exame, sob condição de não
divulgar o que dele conste.
2 — O indeferimento do requerimento a que se refere
o número anterior é comunicado ao trabalhador no prazo
de três dias.
3 — Não obstante a sua natureza secreta, é permitida
a passagem de certidões quando destinadas à defesa de
interesses legalmente protegidos e em face de requerimento especificando o fim a que se destinam, podendo
ser proibida, sob sanção disciplinar de desobediência, a
sua publicação.
4 — A passagem de certidões é autorizada pelo instrutor até ao termo da fase de defesa do trabalhador, sendo
gratuita quando requerida por este.
5 — Ao trabalhador que divulgue matéria de natureza
secreta, nos termos do presente artigo, é instaurado, por
esse facto, novo procedimento disciplinar.
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Artigo 201.º
Forma dos atos processuais e atos oficiosos

1 — A forma dos atos, quando não seja regulada por
lei, ajusta-se ao fim que se tem em vista e limita-se ao
indispensável para atingir essa finalidade.
2 — Nos casos omissos, o instrutor pode adotar as providências que se afigurem convenientes para a descoberta
da verdade, em conformidade com os princípios gerais do
processo penal.
Artigo 202.º
Constituição de advogado

1 — O trabalhador pode constituir advogado em qualquer fase do processo, nos termos gerais de direito.
2 — O advogado exerce os direitos que a lei reconhece
ao trabalhador.
Artigo 203.º
Nulidades

1 — É insuprível a nulidade resultante da falta de audiência do trabalhador em artigos de acusação, bem como a
que resulte de omissão de quaisquer diligências essenciais
para a descoberta da verdade.
2 — As restantes nulidades consideram-se supridas
quando não sejam objeto de reclamação pelo trabalhador
até à decisão final.
3 — Do despacho que indefira o requerimento de quaisquer diligências probatórias cabe recurso hierárquico ou
tutelar para o respetivo membro do Governo, a interpor
no prazo de cinco dias.
4 — O recurso referido no número anterior sobe imediatamente nos próprios autos, considerando-se procedente
quando, no prazo de 10 dias, não seja proferida decisão
que expressamente o indefira.
Artigo 204.º
Alteração da situação jurídico-funcional do trabalhador

O trabalhador objeto de processo disciplinar, ainda que
suspenso preventivamente, não está impedido de alterar,
nos termos legais, a sua situação jurídico-funcional, designadamente candidatando-se a procedimentos concursais.
SUBSECÇÃO II

Procedimento disciplinar comum
DIVISÃO I

3 — O instrutor informa a entidade que o tenha nomeado,
bem como o trabalhador e o participante, da data em que
dê início à instrução.
4 — O procedimento disciplinar é urgente, sem prejuízo
das garantias de audiência e defesa do trabalhador.
Artigo 206.º
Participação ou queixa

1 — Todos os que tenham conhecimento de que um
trabalhador praticou infração disciplinar podem participá-la a qualquer superior hierárquico daquele.
2 — Quando se verifique que a entidade que recebeu a
participação ou queixa não tem competência para instaurar
o procedimento disciplinar, aquelas são imediatamente
remetidas à entidade competente para o efeito.
3 — Para os efeitos do disposto no número seguinte,
quando um trabalhador deixe de comparecer ao serviço,
sem justificação, durante cinco dias seguidos ou 10 interpolados, o respetivo superior hierárquico participa o facto,
de imediato, ao dirigente máximo do órgão ou serviço.
4 — O dirigente máximo do órgão ou serviço pode considerar, do ponto de vista disciplinar, justificada a ausência,
determinando o imediato arquivamento da participação
quando o trabalhador faça prova de motivos que considere
atendíveis.
5 — As participações ou queixas verbais são reduzidas
a escrito por quem as receba.
6 — Quando conclua que a participação é infundada
e dolosamente apresentada no intuito de prejudicar o trabalhador ou que contém matéria difamatória ou injuriosa,
a entidade competente para punir participa o facto criminalmente, sem prejuízo de instauração de procedimento
disciplinar ao trabalhador.
Artigo 207.º
Despacho liminar

1 — Assim que seja recebida participação ou queixa,
a entidade competente para instaurar procedimento disciplinar decide se a ele deve ou não haver lugar.
2 — Quando entenda que não há lugar a procedimento
disciplinar, a entidade referida no número anterior manda
arquivar a participação ou queixa.
3 — No caso contrário, instaura ou determina que se
instaure procedimento disciplinar.
4 — Quando não tenha competência para aplicação da
sanção disciplinar e entenda que não há lugar a procedimento disciplinar, a entidade referida no n.º 1 sujeita o
assunto a decisão da entidade competente.

Fase de instrução do processo

Artigo 205.º
Início e termo da instrução

1 — A instrução do processo disciplinar inicia-se no
prazo máximo de 10 dias, a contar da data da notificação ao
instrutor do despacho que o mandou instaurar, e ultima-se
no prazo de 45 dias, só podendo ser excedido este prazo
por despacho da entidade que o mandou instaurar, sob
proposta fundamentada do instrutor, nos casos de excecional complexidade.
2 — O prazo de 45 dias referido no número anterior
conta-se da data de início da instrução, determinada nos
termos do número seguinte.

Artigo 208.º
Nomeação do instrutor

1 — A entidade que instaure procedimento disciplinar
nomeia um instrutor, escolhido de entre trabalhadores do
mesmo órgão ou serviço, titular de cargo ou de carreira ou
categoria de complexidade funcional superior à do trabalhador ou, quando impossível, com antiguidade superior no
mesmo cargo ou em carreira ou categoria de complexidade
funcional idêntica ou no exercício de funções públicas,
preferindo os que possuam adequada formação jurídica.
2 — Em casos justificados, a entidade referida no número anterior pode solicitar ao respetivo dirigente máximo
a nomeação de instrutor de outro órgão ou serviço.
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3 — O instrutor pode escolher secretário de sua
confiança, cuja nomeação compete à entidade que o
nomeou, e, bem assim, requisitar a colaboração de
técnicos.
4 — As funções de instrução preferem a quaisquer outras que o instrutor tenha a seu cargo, ficando exclusivamente adstrito àquelas.
Artigo 209.º
Suspeição do instrutor

1 — O trabalhador e o participante podem deduzir a
suspeição do instrutor do processo disciplinar quando
ocorra circunstância por causa da qual possa razoavelmente
suspeitar-se da sua isenção e da retidão da sua conduta,
designadamente:
a) Quando o instrutor tenha sido direta ou indiretamente
atingido pela infração;
b) Quando o instrutor seja parente na linha reta ou até
ao 3.º grau na linha colateral do trabalhador, do participante ou de qualquer trabalhador ou particular ofendido
ou de alguém que, com os referidos indivíduos, viva em
economia comum;
c) Quando esteja pendente processo jurisdicional em
que o instrutor e o trabalhador ou o participante sejam
intervenientes;
d) Quando o instrutor seja credor ou devedor do trabalhador ou do participante ou de algum seu parente na linha
reta ou até ao 3.º grau na linha colateral;
e) Quando haja inimizade grave ou grande intimidade
entre o trabalhador e o instrutor ou entre este e o participante ou o ofendido.
2 — A entidade que tenha mandado instaurar o procedimento disciplinar decide, em despacho fundamentado,
no prazo máximo de 48 horas.
Artigo 210.º
Medidas cautelares

Compete ao instrutor tomar, desde a sua nomeação,
as medidas adequadas para que não se possa alterar o
estado dos factos e documentos em que se descobriu ou
se presume existir alguma irregularidade, nem subtrair as
provas desta.
Artigo 211.º
Suspensão preventiva

1 — O trabalhador pode, sob proposta da entidade que
tenha instaurado o procedimento disciplinar ou do instrutor,
e mediante despacho do dirigente máximo do órgão ou
serviço, ser preventivamente suspenso do exercício das
suas funções, sem perda da remuneração base, até decisão
do procedimento, mas por prazo não superior a 90 dias,
sempre que a sua presença se revele inconveniente para o
serviço ou para o apuramento da verdade.
2 — A suspensão prevista no número anterior só pode
ter lugar em caso de infração punível com sanção disciplinar de suspensão ou superior.
3 — A notificação da suspensão preventiva é acompanhada de indicação, ainda que genérica, da infração ou
infrações imputadas ao trabalhador.

Artigo 212.º
Instrução do processo

1 — O instrutor faz autuar o despacho com a participação ou queixa e procede à instrução, ouvindo o participante,
as testemunhas por este indicadas e as mais que julgue
necessárias, procedendo a exames e mais diligências que
possam esclarecer a verdade e fazendo juntar aos autos o
certificado de registo disciplinar do trabalhador.
2 — O instrutor ouve o trabalhador, a requerimento
deste e sempre que o entenda conveniente, até se ultimar
a instrução, e pode também acareá-lo com as testemunhas
ou com o participante.
3 — Durante a fase de instrução, o trabalhador pode
requerer ao instrutor que promova as diligências para que
tenha competência e consideradas por aquele essenciais
para apuramento da verdade.
4 — Quando o instrutor julgue suficiente a prova produzida, pode, em despacho fundamentado, indeferir o requerimento referido no número anterior.
5 — As diligências que tenham de ser feitas fora do
lugar onde corra o processo disciplinar podem ser requisitadas à respetiva autoridade administrativa ou policial.
6 — Na fase de instrução do processo o número de
testemunhas é ilimitado, sendo aplicável o disposto nos
n.os 4 e 5.
7 — Durante a fase de instrução e até à elaboração do
relatório final, podem ser ouvidos, a requerimento do trabalhador, representantes da associação sindical a que o
mesmo pertença.
Artigo 213.º
Termo da instrução

1 — Concluída a instrução, quando o instrutor entenda
que os factos constantes dos autos não constituem infração
disciplinar, que não foi o trabalhador o autor da infração ou
que não é de exigir responsabilidade disciplinar por virtude
de prescrição ou de outro motivo, elabora, no prazo de
cinco dias, o seu relatório final, que remete imediatamente
com o respetivo processo à entidade que o tenha mandado
instaurar, com proposta de arquivamento.
2 — No caso contrário ao referido no número anterior,
o instrutor deduz, articuladamente, no prazo de 10 dias,
a acusação.
3 — A acusação contém a indicação dos factos integrantes da mesma, bem como das circunstâncias de tempo,
modo e lugar da prática da infração, bem como das que integram atenuantes e agravantes, acrescentando a referência
aos preceitos legais respetivos e às sanções disciplinares
aplicáveis.
DIVISÃO II

Fase de defesa do trabalhador

Artigo 214.º
Notificação da acusação

1 — Da acusação extrai-se cópia, no prazo de 48 horas,
para ser entregue ao trabalhador mediante notificação pessoal ou, não sendo esta possível, por carta registada com
aviso de receção, marcando-se-lhe um prazo entre 10 e
20 dias para apresentar a sua defesa escrita.
2 — Quando não seja possível a notificação nos termos
do número anterior, designadamente por ser desconhecido
o paradeiro do trabalhador, é publicado aviso na 2.ª série do
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Diário da República, notificando-o para apresentar a sua
defesa em prazo não inferior a 30 nem superior a 60 dias,
a contar da data da publicação.
3 — O aviso deve apenas conter a menção de que se
encontra pendente contra o trabalhador procedimento disciplinar e indicar o prazo fixado para apresentar a defesa.
4 — Quando o processo seja complexo, pelo número
e natureza das infrações ou por abranger vários trabalhadores, e precedendo autorização da entidade que mandou
instaurar o procedimento, o instrutor pode conceder prazo
superior ao previsto no n.º 1, até ao limite de 60 dias.
5 — Quando sejam suscetíveis de aplicação as sanções
de despedimento disciplinar, demissão ou cessação da
comissão de serviço, a cópia da acusação é igualmente
remetida, no prazo previsto no n.º 1, à comissão de trabalhadores, e quando o trabalhador seja representante sindical, à associação sindical respetiva.
6 — A remessa de cópia da acusação, nos termos do
número anterior, não tem lugar quando o trabalhador a
ela se tenha oposto por escrito durante a fase de instrução.
Artigo 215.º
Incapacidade física ou mental

1 — Quando o trabalhador esteja incapacitado de organizar a sua defesa por motivo de doença ou incapacidade
física devidamente comprovadas, pode nomear um representante especialmente mandatado para o efeito.
2 — Quando o trabalhador não possa exercer o direito
referido no número anterior, o instrutor nomeia-lhe imediatamente um curador, preferindo a pessoa a quem competiria
a tutela no caso de interdição, nos termos da lei civil.
3 — A nomeação referida no número anterior é restrita
ao procedimento disciplinar, podendo o representante usar
de todos os meios de defesa facultados ao trabalhador.
4 — Quando o instrutor tenha dúvidas sobre se o estado
mental do trabalhador o inibe de organizar a sua defesa,
solicita uma perícia psiquiátrica nos termos do n.º 6 do
artigo 159.º do Código de Processo Penal, aplicável com
as necessárias adaptações.
5 — A realização da perícia psiquiátrica pode também
ser solicitada nos termos do n.º 7 do artigo 159.º do Código
de Processo Penal, aplicável com as necessárias adaptações.
Artigo 216.º
Exame do processo e apresentação da defesa

1 — Sem prejuízo do disposto no artigo seguinte, durante o prazo para apresentação da defesa, pode o trabalhador ou o seu representante ou curador referidos no
artigo anterior, bem como o advogado por qualquer deles
constituído, examinar o processo a qualquer hora de expediente.
2 — A resposta é assinada pelo trabalhador ou por qualquer dos seus representantes referidos no número anterior
e é apresentada no lugar onde o procedimento tenha sido
instaurado.
3 — Quando remetida pelo correio, a resposta considera-se apresentada na data da sua expedição.
4 — Na resposta, o trabalhador expõe com clareza e
concisão os factos e as razões da sua defesa.
5 — A resposta que revele ou se traduza em infrações
estranhas à acusação e que não interesse à defesa é autuada,
dela se extraindo certidão, que passa a ser considerada
como participação para efeitos de novo procedimento.

6 — Com a resposta, pode o trabalhador apresentar o rol
das testemunhas e juntar documentos, requerendo também
quaisquer diligências.
7 — A falta de resposta dentro do prazo marcado vale
como efetiva audiência do trabalhador, para todos os efeitos legais.
Artigo 217.º
Confiança do processo

O processo pode ser confiado ao advogado do trabalhador, nos termos e sob a cominação previstos no Código
de Processo Civil, aplicáveis com as necessárias adaptações.
Artigo 218.º
Produção da prova oferecida pelo trabalhador

1 — As diligências requeridas pelo trabalhador podem
ser recusadas em despacho do instrutor, devidamente
fundamentado, quando manifestamente impertinentes e
desnecessárias.
2 — Não podem ser ouvidas mais de três testemunhas
por cada facto, podendo as que não residam no lugar onde
corre o processo, quando o trabalhador não se comprometa
a apresentá-las, ser ouvidas por solicitação a qualquer
autoridade administrativa.
3 — O instrutor pode recusar a inquirição das testemunhas quando considere suficientemente provados os factos
alegados pelo trabalhador.
4 — A autoridade a quem seja solicitada a inquirição,
nos termos da parte final do n.º 2, pode designar instrutor
ad hoc para o ato requerido.
5 — As diligências para a inquirição de testemunhas
são notificadas ao trabalhador.
6 — Aplica-se à inquirição referida na parte final
do n.º 2, com as necessárias adaptações, o disposto nos
artigos 111.º e seguintes do Código de Processo Penal.
7 — O advogado do trabalhador pode estar presente e
intervir na inquirição das testemunhas.
8 — O instrutor inquire as testemunhas e reúne os demais elementos de prova oferecidos pelo trabalhador, no
prazo de 20 dias, o qual pode ser prorrogado, por despacho,
até 40 dias, quando o exijam as diligências referidas na
parte final do n.º 2.
9 — Finda a produção da prova oferecida pelo trabalhador, podem ainda ordenar-se, em despacho, novas diligências que se tornem indispensáveis para o completo
esclarecimento da verdade.
DIVISÃO III

Fase da decisão

Artigo 219.º
Relatório final do instrutor

1 — Finda a fase de defesa do trabalhador, o instrutor
elabora, no prazo de cinco dias, um relatório final completo
e conciso donde constem a existência material das faltas, a
sua qualificação e gravidade, importâncias que porventura
haja a repor e seu destino, bem como a sanção disciplinar
que entenda justa ou a proposta para que os autos se arquivem por ser insubsistente a acusação, designadamente
por inimputabilidade do trabalhador.
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2 — A entidade competente para a decisão pode, quando
a complexidade do processo o exija, prorrogar o prazo
fixado no número anterior, até ao limite total de 20 dias.
3 — O processo, depois de relatado, é remetido, no prazo
de 24 horas, à entidade que o tenha mandado instaurar, a
qual, quando não seja competente para decidir, o envia no
prazo de dois dias a quem deva proferir a decisão.
4 — Quando seja proposta a aplicação das sanções
disciplinares de despedimento disciplinar, demissão ou
cessação da comissão de serviço, a entidade competente
para a decisão apresenta o processo, por cópia integral, à
comissão de trabalhadores e, quando o trabalhador seja
representante sindical, à associação sindical respetiva,
que podem, no prazo de cinco dias, juntar o seu parecer
fundamentado.
5 — A remessa da decisão, nos termos do número anterior, não tem lugar quando o trabalhador a ela se tenha
oposto por escrito durante a fase de instrução.
Artigo 220.º
Decisão

1 — Junto o parecer referido no n.º 4 do artigo anterior, ou decorrido o prazo para o efeito, sendo o caso, a
entidade competente analisa o processo, concordando
ou não com as conclusões do relatório final, podendo
ordenar novas diligências, a realizar no prazo que para
tal estabeleça.
2 — Antes da decisão, a entidade competente pode solicitar ou determinar a emissão, no prazo de 10 dias, de
parecer por parte do superior hierárquico do trabalhador
ou de unidades orgânicas do órgão ou serviço a que o
mesmo pertença.
3 — O despacho que ordene a realização de novas diligências ou que solicite a emissão de parecer é proferido
no prazo máximo de 30 dias, a contar da data da receção
do processo.
4 — A decisão do procedimento é sempre fundamentada quando não concordante com a proposta formulada
no relatório final do instrutor, sendo proferida no prazo
máximo de 30 dias, a contar das seguintes datas:
a) Da receção do processo, quando a entidade competente para punir concorde com as conclusões do relatório
final;
b) Do termo do prazo que marque, quando ordene novas
diligências;
c) Do termo do prazo fixado para emissão de parecer.
5 — Na decisão não podem ser invocados factos não
constantes da acusação nem referidos na resposta do trabalhador, exceto quando excluam, dirimam ou atenuem a
sua responsabilidade disciplinar.
6 — O incumprimento dos prazos referidos nos n.os 3 e
4 determina a caducidade do direito de aplicar a sanção.
Artigo 221.º
Pluralidade de trabalhadores acusados

1 — Quando vários trabalhadores sejam acusados do
mesmo facto ou de factos entre si conexos, a entidade que
tenha competência para sancionar o trabalhador de cargo
ou de carreira ou categoria de complexidade funcional
superior decide relativamente a todos os trabalhadores.
2 — Quando os trabalhadores sejam titulares do mesmo
cargo ou de carreira ou categoria de complexidade fun-

cional idêntica, a decisão cabe à entidade que tenha competência para sancionar o trabalhador com antiguidade
superior no exercício de funções públicas.
Artigo 222.º
Notificação da decisão

1 — A decisão é notificada ao trabalhador, observando-se, com as necessárias adaptações, o regime disposto para
a notificação da acusação.
2 — A entidade que tenha decidido o procedimento pode
autorizar que a notificação do trabalhador seja protelada
pelo prazo máximo de 30 dias, quando se trate de sanção
disciplinar que implique suspensão ou cessação de funções
por parte do infrator, desde que da execução da decisão
disciplinar resultem para o serviço inconvenientes mais
graves do que os decorrentes da permanência do trabalhador punido no exercício das suas funções.
3 — Na data em que se faça a notificação ao trabalhador
é igualmente notificado o instrutor e o participante, quando
este o tenha requerido.
4 — Quando o processo tenha sido apresentado às estruturas de representação dos trabalhadores, a decisão é
igualmente comunicada à comissão de trabalhadores e à
associação sindical.
Artigo 223.º
Início de produção de efeitos das sanções disciplinares

As sanções disciplinares produzem efeitos no dia seguinte ao da notificação do trabalhador ou, não podendo
este ser notificado, 15 dias após a publicação de aviso na
2.ª série do Diário da República.
DIVISÃO IV

Impugnações

Artigo 224.º
Meios impugnatórios

Os atos proferidos em processo disciplinar podem ser
impugnados hierárquica ou tutelarmente, nos termos do
Código do Procedimento Administrativo, ou jurisdicionalmente.
Artigo 225.º
Recurso hierárquico ou tutelar

1 — O trabalhador e o participante podem interpor recurso hierárquico ou tutelar dos despachos e das decisões
que não sejam de mero expediente, proferidos pelo instrutor ou pelos superiores hierárquicos daquele.
2 — O recurso interpõe-se diretamente para o respetivo
membro do Governo, no prazo de 15 dias, a contar da
notificação do despacho ou da decisão, ou de 20 dias, a
contar da publicação do aviso a que se refere o n.º 2 do
artigo 214.º
3 — Quando o despacho ou a decisão não tenham sido
notificados ou quando não tenha sido publicado aviso, o
prazo conta-se a partir do conhecimento do despacho ou
da decisão.
4 — O recurso hierárquico ou tutelar suspende a eficácia
do despacho ou da decisão recorridos, exceto quando o seu
autor considere que a sua não execução imediata causa
grave prejuízo ao interesse público.
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5 — O membro do Governo pode revogar a decisão
de não suspensão referida no número anterior ou tomá-la
quando o autor do despacho ou da decisão recorridos o
não tenha feito.
6 — Nas autarquias locais, associações e federações de
municípios, bem como nos serviços municipalizados, não
há lugar a recurso tutelar.
7 — A sanção disciplinar pode ser agravada ou substituída por sanção disciplinar mais grave em resultado de
recurso do participante.
Artigo 226.º
Outros meios de prova

1 — Com o requerimento de interposição do recurso, o
recorrente pode requerer novos meios de prova ou juntar
documentos que entenda convenientes, desde que não
pudessem ter sido requeridos ou utilizados em devido
tempo.
2 — O membro do Governo pode também determinar
a realização de novas diligências probatórias.
3 — As diligências referidas nos números anteriores
são autorizadas ou determinadas no prazo de cinco dias,
iniciam-se em idêntico prazo e concluem-se no prazo que
o membro do Governo entenda fixar.
Artigo 227.º
Regime de subida dos recursos

1 — Sem prejuízo do disposto no n.º 4 do artigo 203.º
e nos números seguintes, os recursos dos despachos ou
das decisões que não ponham termo ao procedimento sobem nos autos com o da decisão final, quando dela se
recorra.
2 — Sobem imediatamente nos próprios autos os recursos hierárquicos ou tutelares que, ficando retidos, percam
por esse facto o efeito útil.
3 — Sobe imediatamente nos próprios autos o recurso
hierárquico ou tutelar interposto do despacho que não
admita a dedução da suspeição do instrutor ou não aceite
os fundamentos invocados para a mesma.
Artigo 228.º
Renovação do procedimento disciplinar

1 — Quando o ato de aplicação da sanção disciplinar
tenha sido judicialmente impugnado com fundamento em
preterição de formalidade essencial no decurso do processo
disciplinar, a instauração do procedimento disciplinar pode
ser renovada até ao termo do prazo para contestar a ação
judicial.
2 — O disposto no número anterior é aplicável quando,
cumulativamente:
a) O prazo referido no n.º 1 do artigo 178.º não se encontre ainda decorrido à data da renovação do procedimento;
b) O fundamento da impugnação não tenha sido previamente apreciado em recurso hierárquico ou tutelar que
tenha sido rejeitado ou indeferido;
c) Seja a primeira vez que se opere a renovação do
procedimento.

SUBSECÇÃO III

Procedimentos disciplinares especiais
DIVISÃO I

Processos de inquérito e sindicância

Artigo 229.º
Inquérito e sindicância

1 — Os membros do Governo e os dirigentes máximos
dos órgãos ou serviços podem ordenar inquéritos ou sindicâncias aos órgãos, serviços ou unidades orgânicas na sua
dependência ou sujeitos à sua superintendência ou tutela.
2 — O inquérito tem por fim apurar factos determinados e a sindicância destina-se a uma averiguação geral
acerca do funcionamento do órgão, serviço ou unidade
orgânica.
Artigo 230.º
Anúncios e editais

1 — No processo de sindicância, o sindicante, logo que
a ele dê início, fá-lo constar por anúncios publicados em
dois jornais, um de expansão nacional e outro de expansão
regional, e por meio de editais, cuja afixação é requisitada
às autoridades policiais ou administrativas.
2 — Nos anúncios e editais declara-se que toda a pessoa
que tenha razão de queixa ou de agravo contra o regular
funcionamento dos órgãos, serviços ou unidades orgânicas sindicados se pode apresentar ao sindicante, no prazo
designado, ou a ele apresentar queixa por escrito e pelo
correio.
3 — A queixa por escrito contém os elementos completos de identificação do queixoso.
4 — No prazo de 48 horas após a receção da queixa, o
sindicante notifica o queixoso, marcando-lhe dia, hora e
local para prestar declarações.
5 — A publicação dos anúncios pela imprensa é obrigatória para os periódicos a que sejam remetidos, aplicando-se, em caso de recusa, a sanção disciplinar correspondente
ao crime de desobediência qualificada, sendo a despesa a
que dê causa documentada pelo sindicante, para efeitos
de pagamento.
Artigo 231.º
Relatório e trâmites ulteriores

1 — Concluída a instrução, o inquiridor ou sindicante
elabora, no prazo de 10 dias, o seu relatório, que remete
imediatamente à entidade que mandou instaurar o procedimento.
2 — O prazo fixado no número anterior pode ser prorrogado pela entidade que mandou instaurar o procedimento
até ao limite máximo, improrrogável, de 30 dias, quando
a complexidade do processo o justifique.
3 — Verificando-se a existência de infrações disciplinares, a entidade que instaurou os procedimentos instaura
os procedimentos disciplinares a que haja lugar.
4 — O processo de inquérito ou de sindicância pode
constituir, por decisão da entidade referida no n.º 2, a fase
de instrução do processo disciplinar, deduzindo o instrutor,
no prazo de 48 horas, a acusação do trabalhador ou dos
trabalhadores, seguindo-se os demais termos previstos na
presente lei.
5 — Nos processos de inquérito, os trabalhadores visados podem, a todo o tempo, constituir advogado.
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DIVISÃO II

Processo disciplinar especial de averiguações

Artigo 232.º
Instauração

1 — Quando um trabalhador com vínculo de emprego
público tenha obtido duas avaliações do desempenho negativas consecutivas, o dirigente máximo do órgão ou
serviço instaura, obrigatória e imediatamente, processo
de averiguações.
2 — O disposto no número anterior não é aplicável ao
titular de cargos dirigente ou equiparado.
3 — O processo de averiguações destina-se a apurar se
o desempenho que justificou aquelas avaliações constitui
infração disciplinar imputável ao trabalhador avaliado por
violação culposa de deveres funcionais, designadamente
do dever de zelo.
4 — É causa de exclusão da culpabilidade da violação
dos deveres funcionais a não frequência de formação, ou a
frequência de formação inadequada, aquando da primeira
avaliação negativa do trabalhador.
5 — O procedimento de averiguações prescreve decorridos três meses, contados da data em que foi instaurado
quando, nesse prazo, não tenha tido lugar a receção do
relatório final pela entidade competente.
6 — Quando, no processo de averiguações, sejam detetados indícios de violação de outros deveres funcionais
por parte de quaisquer intervenientes nos processos de
avaliação do desempenho, o instrutor participa-os ao dirigente máximo do órgão ou serviço, para efeitos de eventual
instauração do correspondente procedimento de inquérito
ou disciplinar.
Artigo 233.º
Tramitação

1 — O dirigente máximo do órgão ou serviço nomeia o
averiguante de entre dirigentes que nunca tenham avaliado
o trabalhador ou, na falta destes, solicita a outro dirigente
máximo de outro órgão ou serviço que o nomeie.
2 — O averiguante reúne todos os documentos respeitantes às avaliações e à formação frequentada e ouve,
obrigatoriamente, o trabalhador e todos os avaliadores que
tenham tido intervenção nas avaliações negativas.
3 — Quando algum avaliador não possa ser ouvido, o
averiguante justifica circunstanciadamente esse facto no
relatório final, referindo e documentando, designadamente,
todas as diligências feitas para o conseguir.
4 — O trabalhador pode indicar o máximo de três testemunhas, que o averiguante ouve obrigatoriamente, e juntar
documentos até ao termo da instrução.
5 — Todas as diligências instrutórias são concluídas no
prazo máximo de 20 dias, a contar da data da instauração
do procedimento, o que é comunicado ao dirigente máximo
do órgão ou serviço e ao trabalhador.
Artigo 234.º
Relatório e decisão

1 — No prazo de 10 dias, a contar da data de conclusão
da instrução, o averiguante elabora o relatório final fundamentado, que remete ao dirigente máximo do órgão ou
serviço, no qual pode propor:
a) O arquivamento do processo, quando entenda que não
deve haver lugar a procedimento disciplinar por ausência
de violação dos deveres funcionais;

b) A instauração de procedimento disciplinar por violação de deveres funcionais.
2 — Quando o dirigente máximo do órgão ou serviço
tenha sido um dos avaliadores do trabalhador, o processo
é remetido ao respetivo membro do Governo para decisão.
3 — O disposto no número anterior não é aplicável nas
autarquias locais, associações e federações de municípios,
bem como nos serviços municipalizados.
4 — É aplicável ao processo de averiguações, com as necessárias adaptações, o disposto nos n.os 4 e 5 do artigo 231.º
5 — Proposta a instauração de procedimento disciplinar,
a infração considera-se cometida, para todos os efeitos
legais, designadamente os previstos no artigo 178.º, na
data daquela proposta.
DIVISÃO III

Revisão do procedimento disciplinar

Artigo 235.º
Requisitos da revisão

1 — A revisão do procedimento disciplinar é admitida,
a todo o tempo, quando se verifiquem circunstâncias ou
meios de prova suscetíveis de demonstrar a inexistência
dos factos que determinaram a condenação, desde que não
pudessem ter sido utilizados pelo trabalhador no procedimento disciplinar.
2 — A simples ilegalidade, de forma ou de fundo, do
procedimento e da decisão disciplinares não constitui fundamento para a revisão.
3 — A revisão pode conduzir à revogação ou à alteração
da decisão proferida no procedimento revisto, não podendo
em caso algum ser agravada a pena.
4 — A pendência de recurso hierárquico ou tutelar ou de
ação jurisdicional não prejudica o requerimento de revisão
do procedimento disciplinar.
Artigo 236.º
Legitimidade

1 — O interessado na revisão do procedimento disciplinar ou, nos casos previstos no n.º 1 do artigo 215.º, o
seu representante, apresenta requerimento nesse sentido à
entidade que tenha aplicado a sanção disciplinar.
2 — O requerimento indica as circunstâncias ou meios
de prova não considerados no procedimento disciplinar
que ao requerente parecem justificar a revisão e é instruído
com os documentos indispensáveis.
Artigo 237.º
Decisão sobre o requerimento

1 — Recebido o requerimento, a entidade que tenha
aplicado a sanção disciplinar resolve, no prazo de 30 dias,
se deve ou não ser concedida a revisão do procedimento.
2 — O despacho que não conceda a revisão é impugnável nos termos do Código de Processo nos Tribunais
Administrativos.
Artigo 238.º
Trâmites

1 — Quando seja concedida a revisão, o requerimento e
o despacho são apensos ao processo disciplinar, nomeando-
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-se instrutor diferente do primeiro, que marca ao trabalhador prazo não inferior a 10 dias nem superior a 20 dias para
responder por escrito aos artigos da acusação constantes
do procedimento a rever, seguindo-se os termos dos artigos 222.º e seguintes.
2 — O processo de revisão do procedimento não suspende o cumprimento da sanção.

5 — A concessão da reabilitação não atribui ao trabalhador a quem tenha sido aplicada sanção disciplinar
de despedimento disciplinar ou demissão o direito de,
por esse facto, restabelecer o vínculo de emprego público
previamente constituído.

Artigo 239.º

Vicissitudes modificativas

CAPÍTULO VIII

Efeitos da revisão procedente

SECÇÃO I

1 — Julgando-se procedente a revisão, é revogada ou
alterada a decisão proferida no procedimento revisto.
2 — A revogação produz os seguintes efeitos:

Cedência de interesse público

a) Cancelamento do registo da sanção disciplinar no
processo individual do trabalhador;
b) Anulação dos efeitos da sanção.

Regras gerais de cedência de interesse público

3 — Em caso de revogação ou de alteração das sanções disciplinares de despedimento disciplinar ou demissão, o trabalhador tem direito a restabelecer o vínculo de
emprego público na modalidade em que se encontrava
constituído.
4 — Em qualquer caso de revogação ou de alteração da
sanção, o trabalhador tem ainda direito a:
a) Reconstituir a situação jurídico-funcional atual hipotética;
b) Ser indemnizado, nos termos gerais de direito, pelos
danos morais e patrimoniais sofridos.
DIVISÃO IV

Reabilitação

Artigo 240.º
Regime aplicável

1 — Os trabalhadores condenados em quaisquer sanções
disciplinares podem ser reabilitados independentemente
da revisão do procedimento disciplinar, sendo competente para o efeito a entidade à qual cabe a aplicação da
sanção.
2 — A reabilitação é concedida a quem a tenha merecido pela sua boa conduta, podendo o interessado utilizar
para o comprovar todos os meios de prova admitidos em
direito.
3 — A reabilitação é requerida pelo trabalhador ou pelo
seu representante, decorridos os prazos seguintes sobre a
aplicação das sanções disciplinares de repreensão escrita,
despedimento disciplinar, demissão e cessação da comissão
de serviço ou sobre o cumprimento das sanções disciplinares de multa e suspensão, bem como sobre o decurso do
tempo de suspensão de qualquer sanção:
a) Seis meses, no caso de repreensão escrita;
b) Um ano, no caso de multa;
c) Dois anos, no caso de suspensão e de cessação da
comissão de serviço;
d) Três anos, no caso de despedimento disciplinar ou
demissão.
4 — A reabilitação faz cessar as incapacidades e demais
efeitos da condenação ainda subsistentes, sendo registada
no processo individual do trabalhador.

Artigo 241.º
1 — Mediante acordo de cedência de interesse público
entre empregador público e empregador fora do âmbito
de aplicação da presente lei pode ser disponibilizado trabalhador para prestar a sua atividade subordinada, com
manutenção do vínculo inicial.
2 — O acordo de cedência de interesse público carece
da aceitação do trabalhador e de autorização do membro do
Governo que exerça poderes de direção, superintendência
ou tutela sobre o empregador público e, no caso de se tratar
de trabalhador com vínculo a empregador fora do âmbito
de aplicação da presente lei, de autorização dos membros
do Governo responsáveis pelas áreas das finanças e da
Administração Pública.
3 — A cedência de interesse público determina para o
trabalhador em funções públicas a suspensão do respetivo
vínculo, salvo disposição legal em contrário.
4 — Não pode haver lugar, durante o prazo de um ano,
a cedência de interesse público para o mesmo órgão ou
serviço ou para a mesma entidade de trabalhador que se
tenha encontrado cedido e tenha regressado à situação
jurídico-funcional de origem.
5 — O acordo de cedência de interesse público pode
ser feito cessar, a todo o tempo, por iniciativa de qualquer
das partes, incluindo o trabalhador, com aviso prévio de
30 dias.
6 — No caso de suspensão do vínculo, a cessação do
acordo de cedência de interesse público tem os efeitos
da suspensão por impedimento prolongado previsto na
presente lei ou no Código do Trabalho, consoante o caso.
Artigo 242.º
Regime jurídico da cedência de interesse público

1 — O trabalhador cedido fica sujeito ao regime jurídico aplicável ao empregador cessionário e ao disposto no
presente artigo, salvo quando não tenha havido suspensão
do vínculo, caso em que a situação é regulada pelo regime
jurídico de origem, incluindo em matéria de remuneração.
2 — A cedência de interesse público sujeita o trabalhador às ordens e instruções do empregador onde vai prestar
funções, sendo remunerado, salvo acordo em contrário,
pela entidade cessionária.
3 — O trabalhador cedido tem direito:
a) À contagem, na categoria de origem, do tempo de
serviço prestado em regime de cedência;
b) A optar pela manutenção do regime de proteção social
de origem, incidindo os descontos sobre o montante da
remuneração que lhe competiria na categoria de origem;

3272

Diário da República, 1.ª série — N.º 117 — 20 de junho de 2014

c) A ocupar, nos termos legais, diferente posto de trabalho no órgão ou serviço ou na entidade de origem ou em
outro órgão ou serviço.
4 — No caso previsto na alínea c) do número anterior,
o acordo de cedência de interesse público caduca com a
ocupação do novo posto de trabalho.
5 — No caso previsto na alínea b) do n.º 3, a entidade
cessionária comparticipa:
a) No financiamento do regime de proteção social aplicável em concreto, com a importância que se encontre
legalmente estabelecida para a contribuição das entidades
empregadoras;
b) Sendo o caso, nas despesas de administração de subsistemas de saúde da função pública, nos termos legais
aplicáveis.
6 — O exercício do poder disciplinar cabe à entidade
cessionária, exceto quando esteja em causa a aplicação de
sanção disciplinar extintiva.
7 — Os comportamentos do trabalhador cedido que
constituam infração disciplinar têm relevância no âmbito
do vínculo de origem, para todos os efeitos legais.
8 — No caso em que a infração imputada possa corresponder, em abstrato, a sanção disciplinar extintiva, o poder
disciplinar pode ser delegado expressamente na entidade
cessionária e a decisão de aplicação da sanção deve ser
tomada pelo cedente e pelo cessionário, devendo o procedimento disciplinar que apure a infração disciplinar obedecer
ao procedimento disciplinar do vínculo de origem.
Artigo 243.º
Cedência de interesse público para empregador público

1 — O acordo de cedência de interesse público para o
exercício de funções no âmbito de empregador público
tem a duração máxima de um ano, exceto quando tenha
sido celebrado para o exercício de um cargo ou esteja em
causa órgão ou serviço, designadamente temporário, que
não possa constituir relações jurídicas de emprego público
por tempo indeterminado, casos em que a sua duração é
indeterminada.
2 — O exercício de funções no órgão ou serviço pressupõe a constituição de um vínculo de emprego público.
3 — A extinção da cedência de interesse público determina a caducidade do vínculo de emprego público constituído nos termos do número anterior.
4 — As funções a exercer em órgão ou serviço correspondem a um cargo ou a uma categoria, atividade e,
quando imprescindível, área de formação académica ou
profissional.
5 — Quando as funções correspondam a um cargo
dirigente, o acordo de cedência de interesse público é
precedido da observância dos requisitos e procedimentos
legais de recrutamento.
Artigo 244.º
Casos especiais de cedência de interesse público

1 — Quando um trabalhador de órgão ou serviço deva
exercer funções em central sindical ou confederação patronal, ou em entidade privada com representatividade
equiparada nos setores económico e social, o acordo pode
prever que continue a ser remunerado, bem como as cor-

respondentes comparticipações asseguradas, pelo órgão
ou serviço.
2 — No caso previsto no número anterior, o número máximo de trabalhadores cedidos é de quatro por cada central
sindical e de dois por cada uma das restantes entidades.
3 — O regime da cedência de interesse público, sem
suspensão do vínculo de emprego público, aplica-se sempre que um trabalhador em funções públicas, por força
de transmissão de unidade económica, passa a exercer
funções para empregador fora do âmbito de aplicação da
presente lei.
4 — O regime previsto no número anterior é aplicável
aos casos em que um empregador público passe a ser responsável pelo estabelecimento ou unidade económica com
trabalhadores com relação de trabalho sujeita ao Código
do Trabalho, designadamente em situações de reversão de
concessão de serviço público.
SECÇÃO II
Reafetação de trabalhadores em caso de reorganização
e racionalização de efetivos
SUBSECÇÃO I

Procedimento de reorganização ou racionalização
e reafetação dos trabalhadores
DIVISÃO I

Disposições gerais

Artigo 245.º
Reorganização de órgão ou serviço
e racionalização de efetivos

1 — A reorganização dos órgãos ou serviços ocorre por
extinção, fusão e reestruturação, nos termos de legislação
especial.
2 — A racionalização de efetivos tem lugar nos termos
de legislação especial, podendo ainda ocorrer por motivos
decorrentes de desequilíbrio económico-financeiro estrutural e continuado do órgão ou serviço, e após demonstração,
em relatório fundamentado e na sequência de processo de
avaliação, de que os seus efetivos se encontram desajustados face às necessidades das atividades que prossegue e
aos recursos financeiros que estruturalmente lhe possam
ser afetos.
3 — A fundamentação subjacente à invocação de desequilíbrio económico-financeiro para iniciar um processo de
racionalização de efetivos, nos termos previstos no número
anterior, deve obter, após emissão de parecer técnico da
entidade responsável pela gestão do programa orçamental
em que o órgão ou serviço se integra, despacho favorável
do membro do Governo responsável.
4 — A racionalização de efetivos ocorre ainda, nos termos de diploma próprio, por motivo de redução de postos de trabalho ou necessidades transitórias decorrentes,
designadamente, do planeamento e organização da rede
escolar.
5 — Na aplicação da presente secção às instituições
de ensino superior públicas são salvaguardadas, quando
necessário, as adequadas especificidades em relação ao
respetivo corpo docente e investigador, nos termos dos
respetivos estatutos.
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6 — O serviço integrador é o órgão ou serviço que integre atribuições ou competências transferidas de outro órgão
ou serviço ou trabalhadores que lhe sejam reafetos.
7 — Considera-se data de extinção do serviço a data da
publicação do despacho que aprova a lista a que se refere
o n.º 4 do artigo 257.º ou, no caso de inexistência desta,
a data a fixar nos termos da legislação referida no n.º 1.
8 — Concluído o processo de fusão, é publicado na
2.ª série do Diário da República despacho do dirigente
máximo do serviço integrador ou responsável pela coordenação do processo declarando a data da conclusão do
mesmo.
Artigo 246.º
Período de mobilidade voluntária

1 — Enquanto decorrer o processo de extinção do órgão
ou serviço não podem ser recusados os pedidos de mobilidade formulados por outros órgãos ou serviços desde que
haja acordo do trabalhador.
2 — Para apoio à mobilidade voluntária referida no
número anterior, a lista dos trabalhadores do órgão ou
serviço em extinção é publicitada, por determinação do
seu dirigente máximo, na bolsa de emprego público (BEP),
até cinco dias úteis após o início do procedimento de extinção.
3 — Relativamente aos trabalhadores selecionados
para execução das atividades do serviço que devam ser
asseguradas até à respetiva extinção, a mobilidade voluntária produz efeitos na data em que se conclua o respetivo
processo.
Artigo 247.º
Trabalhadores em situação transitória

1 — Os trabalhadores que exerçam funções no órgão
ou serviço extinto em regime de período experimental
ou de comissão de serviço, ou ao abrigo de instrumento
de mobilidade, cessam o período experimental ou a comissão de serviço, ou regressam ao órgão ou serviço de
origem, conforme o caso, na data da conclusão do processo.
2 — Os trabalhadores do órgão ou serviço extinto que
exerçam funções noutro órgão ou serviço num dos regimes
referidos no número anterior mantêm-se no exercício dessas funções até ao termo das respetivas situações.
Artigo 248.º
Situações de mobilidade e comissão de serviço

1 — Durante os processos de reorganização há lugar a
mobilidade, nos termos gerais.
2 — Em caso de fusão e de reestruturação com transferência de atribuições ou competências, a autorização
da mobilidade compete ao dirigente máximo do serviço
integrador daquelas atribuições ou competências a que o
trabalhador se encontra afeto.
3 — Caso a situação de mobilidade se mantenha à
data do despacho que declara a conclusão do processo de
extinção ou de fusão, o trabalhador do serviço extinto é
integrado:
a) No órgão ou serviço em que exerce funções, na categoria, escalão, índice ou posição e nível remuneratórios
detidos na origem, em posto de trabalho não ocupado ou
a prever no mapa de pessoal;
b) Quando legalmente não possa ocorrer a integração no
órgão ou serviço, na secretaria-geral do ministério a que

pertencia o serviço extinto, na categoria, escalão, índice ou
posição e nível remuneratórios detidos à data da colocação
em situação de requalificação, em posto de trabalho não
ocupado ou a prever no mapa de pessoal.
4 — O disposto no número anterior só é aplicável
quando o mapa de pessoal do órgão ou serviço ou da
secretaria-geral possam prever, tendo em conta as respetivas atribuições, a carreira e a categoria de que o trabalhador seja titular.
5 — Quando não seja possível a integração por força
do número anterior, o trabalhador é colocado em situação
de requalificação.
6 — O trabalhador cujo órgão ou serviço de origem
tenha sido extinto por fusão e que se encontre em comissão
de serviço em cargo dirigente ou em funções em gabinete
ministerial, é integrado no serviço para o qual foram transferidas as atribuições do serviço extinto, sem prejuízo da
manutenção no exercício das funções de caráter transitório
até ao seu termo.
7 — No caso previsto no número anterior, quando o
órgão ou serviço de origem tenha sido objeto de processo
de extinção, é aplicável o disposto na alínea b) do n.º 3 e
nos n.os 4 e 5.
Artigo 249.º
Trabalhadores em situação de licença

1 — Os trabalhadores do órgão ou serviço extinto que
se encontrem em qualquer situação de licença sem remuneração mantêm-se nessa situação, sendo colocados em
situação de requalificação quando cessar a licença, nos
termos previstos na presente lei.
2 — O disposto no número anterior é aplicável aos
trabalhadores de serviço extinto na sequência de fusão.
Artigo 250.º
Fixação de critérios gerais e abstratos de identificação
do universo de trabalhadores

O diploma que determina ou concretiza a fusão ou
a reestruturação do órgão ou serviço com transferência
de atribuições ou competências fixa os critérios gerais e
abstratos de identificação do universo de trabalhadores
necessários à prossecução das atribuições ou ao exercício
das competências transferidas e que devem ser reafetos
ao serviço integrador.
DIVISÃO II

Tramitação

Artigo 251.º
Início do procedimento

1 — O processo de reafetação de trabalhadores ou colocação em situação de requalificação inicia-se com a entrada
em vigor do diploma orgânico do serviço integrador ou
com o ato que procede à reorganização de serviços ou à
racionalização de efetivos.
2 — O dirigente máximo do serviço, ouvido o dirigente
máximo do serviço extinto por fusão ou reestruturado, nas
situações aplicáveis, elabora um mapa comparativo entre
o número de efetivos existentes no órgão ou serviço e o
número de postos de trabalho necessários para assegurar a
prossecução e o exercício das atribuições e competências
e para a realização de objetivos.
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3 — O número de postos de trabalho necessários é definido de forma fundamentada e em conformidade com as
disponibilidades orçamentais existentes.
4 — Os postos de trabalho a que se refere o número
anterior devem ser detalhados por subunidade orgânica
ou estabelecimento público periférico sem personalidade
jurídica, quando se justifique, identificando a carreira e a
área de atividade, nível habilitacional ou área de formação
e área geográfica, quando necessárias.
5 — Os mapas a que se referem os números anteriores
são aprovados nos termos da presente lei.
6 — Para efeitos do disposto no n.º 2, incluem-se nos
efetivos existentes no órgão ou serviço os trabalhadores
que aí exerçam funções em período experimental, regime
de comissão de serviço ou ao abrigo de instrumento de
mobilidade, mas não aqueles que estejam a exercer funções
noutro órgão ou serviço ou se encontrem em situação de
licença sem remuneração.
7 — As comissões de serviço do pessoal dirigente seguem o regime previsto no respetivo estatuto.
8 — Quando o número de postos de trabalho necessários
para assegurar a prossecução e o exercício das atribuições e
competências e para a realização de objetivos seja inferior
ao número de efetivos existentes no órgão ou serviço, há
lugar à aplicação do disposto nos artigos 252.º e seguintes,
sem prejuízo do disposto no número seguinte.
9 — Sendo excessivo o número de trabalhadores em
funções, o órgão ou serviço começa por promover as diligências legais necessárias à cessação dos vínculos de
emprego público a termo de que não careça.
Artigo 252.º
Métodos de seleção

1 — Para seleção dos trabalhadores a reafetar na sequência de qualquer dos processos de reorganização de
serviços ou racionalização de efetivos, aplica-se um dos
seguintes métodos:
a) Avaliação do desempenho;
b) Avaliação de competências profissionais.
2 — Compete ao dirigente responsável pelo processo
escolher o método referido no número anterior e determinar
a publicitação em locais próprios do órgão ou serviço onde
os trabalhadores exerçam funções.
3 — O método de seleção previsto na alínea a) do n.º 1
só pode ser aplicado quando os trabalhadores da mesma
carreira tenham sido objeto de avaliação do desempenho,
no último ano em que esta tenha tido lugar.
4 — A fase de seleção é aberta por despacho do dirigente
responsável pelo processo de reorganização, o qual fixa
o universo de trabalhadores a serem abrangidos e o seu
âmbito de aplicação por carreira e por área de atividade,
nível habilitacional ou área de formação e área geográfica,
bem como os prazos para a sua condução e conclusão,
sendo publicitado em locais próprios do serviço onde os
trabalhadores exerçam funções.
5 — Fixados os resultados finais da aplicação dos métodos de seleção, são elaboradas listas nominativas, por
ordem decrescente de resultados.
6 — A identificação e ordenação dos trabalhadores são
realizadas em função do âmbito fixado nos termos do n.º 4.
7 — O resultado final de cada trabalhador e o seu posicionamento na respetiva lista são notificados por escrito
ao interessado.

Artigo 253.º
Aplicação do método de avaliação do desempenho

A aplicação do método de avaliação do desempenho é
feita, independentemente da categoria dos trabalhadores,
nos seguintes termos:
a) Recorrendo à última classificação qualitativa atribuída
e, em caso de igualdade, à classificação quantitativa;
b) Em caso de empate, recorrendo, sucessivamente, à
avaliação obtida no parâmetro de «Resultados», à última
avaliação do desempenho anterior, ao tempo de serviço
relevante na carreira e no exercício de funções públicas.
Artigo 254.º
Aplicação do método de avaliação
de competências profissionais

1 — A aplicação do método de avaliação de competências profissionais é feita, independentemente da categoria
dos trabalhadores, com o objetivo de determinar o nível de
adequação das suas características e qualificações profissionais às exigências inerentes à prossecução das atribuições e ao exercício das competências do órgão ou serviço,
bem como aos correspondentes postos de trabalho.
2 — O nível de adequação referido no número anterior é
determinado pela avaliação, numa escala de 0 a 10 valores,
dos seguintes fatores:
a) Competências profissionais relevantes para os postos
de trabalho em causa;
b) Experiência profissional relevante para os postos de
trabalho em causa.
3 — A forma de avaliação dos fatores referidos no número anterior é fixada no despacho que determina a abertura da fase de seleção e pode consistir num ou mais dos
seguintes métodos:
a) Audição do trabalhador e análise do seu currículo
e do respetivo desempenho profissional, efetuadas pelos
dois superiores hierárquicos imediatos em funções antes
do início do procedimento;
b) Prestação de provas, caso em que podem ser fixadas
escalas de valores e formas de cálculo da pontuação final
diferentes das previstas no presente artigo.
4 — Pode ainda integrar os fatores de avaliação o nível
de adaptação aos postos de trabalho em causa, demonstrado
através da realização de provas adequadas ao conteúdo
funcional da carreira.
5 — A pontuação final do trabalhador resulta da média aritmética simples dos valores atribuídos aos fatores
aplicados.
6 — A pontuação final está sujeita a aprovação pelo
dirigente responsável pelo processo ou pelo titular de cargo
de direção superior de 2.º grau em quem aquele delegue.
7 — Em caso de empate, os trabalhadores são ordenados
em função da antiguidade, sucessivamente, na categoria,
carreira e exercício de funções públicas, da maior para a
menor antiguidade.
Artigo 255.º
Seleção de trabalhadores não reafetos

1 — Terminado o processo de seleção dos trabalhadores a reafetar ao serviço integrador, existindo postos de
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trabalho vagos naquele serviço integrador que não devam
ser ocupados por reafetação, o dirigente responsável pelo
processo procede a novo processo de seleção para a sua
ocupação, de entre trabalhadores não reafetos através do
processo regulado nos artigos anteriores.
2 — Para efeitos do disposto no número anterior, os
universos são definidos por postos de trabalho, a que corresponde uma carreira, categoria, área de atividade, bem
como habilitações académicas ou profissionais, quando
legalmente possível, sendo os restantes trabalhadores
cuja carreira, categoria e habilitações corresponda àqueles requisitos, selecionados segundo critérios objetivos,
considerando, designadamente, a experiência anterior na
área de atividade prevista para o posto de trabalho e, ou,
a antiguidade na categoria, carreira e exercício de funções
públicas.
3 — Os universos e critérios de seleção a que se refere
o número anterior são estabelecidos por despacho do dirigente máximo responsável pela coordenação do processo
de reorganização e afixados em locais próprios do serviço
que se extingue.
4 — Esgotadas as possibilidades de atribuição de postos
de trabalho nos termos dos números anteriores, os trabalhadores que excederem os postos de trabalho disponíveis
mantêm-se na correspondente lista nominativa, para efeitos
do disposto no artigo 257.º
5 — No momento que antecede a aplicação do disposto
no artigo 257.º, o dirigente responsável deve desenvolver
as diligências que considerar adequadas para colocação
em outro órgão ou serviço do respetivo ministério dos
trabalhadores a que se refere o número anterior.
6 — No procedimento em caso de racionalização de efetivos, a aprovação pelos membros do Governo responsáveis
pelas áreas das finanças e da Administração Pública dos
mapas referidos no artigo 251.º equivale ao ato de reconhecimento de que o número, carreiras ou áreas de atividade
dos trabalhadores que estão afetos ao serviço se encontra
desajustado face às suas necessidades permanentes ou à
prossecução de objetivos.
Artigo 256.º
Reafetação

1 — A reafetação consiste na integração de trabalhador
noutro órgão ou serviço, a título transitório ou por tempo
indeterminado.
2 — A reafetação de trabalhadores segue a ordem constante das listas nominativas elaboradas na sequência dos
resultados finais da seleção, quando aplicável, de forma
que o número de efetivos que sejam reafetos corresponda
ao número de postos de trabalho identificados.
3 — A reafetação é feita sem alteração da situação de
mobilidade ao abrigo da qual o trabalhador exerce transitoriamente funções, operando-se para a mesma categoria,
escalão, índice ou posição e nível remuneratórios.
4 — Os trabalhadores são reafetos ao serviço integrador
com efeitos à data fixada no despacho do dirigente máximo
desse serviço que proceda à reafetação.
Artigo 257.º
Colocação dos trabalhadores não reafetos
em situação de requalificação

1 — Os trabalhadores não reafetos são colocados em
situação de requalificação.

2 — A colocação em situação de requalificação faz-se por lista nominativa que indique a categoria, escalão,
índice ou posição e nível remuneratórios detidos pelos
trabalhadores, aprovada por despacho do dirigente máximo
responsável pelo processo de reorganização, a publicar na
2.ª série do Diário da República.
3 — A lista nominativa produz efeitos à data da reafetação dos restantes trabalhadores ao serviço integrador.
4 — Concluído o processo de extinção, o membro do
Governo responsável pela área da Administração Pública
aprova, por despacho publicado na 2.ª série do Diário da
República, a lista nominativa dos trabalhadores que, não
tendo obtido colocação durante o período de mobilidade
voluntária, nem se encontrando em situação transitória,
são colocados em situação de requalificação.
5 — A lista a que se refere o número anterior produz
efeitos, sem prejuízo das situações de licença sem remuneração, à data da conclusão do processo.
6 — A colocação em situação de requalificação não
abrange os trabalhadores referidos no n.º 2 do artigo 2.º
SUBSECÇÃO II

Enquadramento dos trabalhadores em situação de requalificação
DIVISÃO I

Disposições gerais

Artigo 258.º
Fases do processo de requalificação

1 — O processo de requalificação destina-se a permitir
que o trabalhador reinicie funções nos termos da presente
lei e decorre em duas fases:
a) A primeira fase decorre durante o prazo de 12 meses,
seguidos ou interpolados, após a colocação do trabalhador
nessa situação;
b) A segunda fase, sem termo pré-definido, inicia-se
decorrido o prazo de 12 meses a que se refere a alínea anterior.
2 — A primeira fase do processo de requalificação é
destinada a reforçar as capacidades profissionais do trabalhador, criando melhores condições de empregabilidade
e de reinício de funções, devendo envolver a identificação
das respetivas capacidades, motivações e vocações, a orientação profissional, a elaboração e execução de um plano de
requalificação, incluindo ações de formação profissional
e a avaliação dos resultados obtidos.
3 — No decurso da primeira fase, o trabalhador colocado em situação de requalificação é enquadrado num
processo de desenvolvimento profissional, através da
realização de um programa de formação específico que
promova o reforço das suas competências profissionais,
sendo individualmente acompanhado e profissionalmente
orientado.
4 — O disposto no número anterior é da responsabilidade da entidade gestora do sistema de requalificação,
podendo ter o apoio do Instituto do Emprego e Formação
Profissional, I.P.
5 — A frequência de ações de formação profissional
ocorre por indicação da entidade gestora do sistema de
requalificação e deve corresponder a necessidades identificadas pela mesma, constituindo encargo desta.
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6 — Na segunda fase do processo de requalificação, o
trabalhador não está sujeito ao enquadramento específico
previsto nos n.os 2 e 3, sem prejuízo de outros processos
de valorização profissional a que possa vir a ser afeto por
iniciativa da entidade gestora do sistema de requalificação
ou por iniciativa do próprio.
Artigo 259.º
Trabalhadores abrangidos pela segunda
fase do processo de requalificação

1 — São apenas abrangidos pela segunda fase do processo de requalificação os trabalhadores nomeados e os
referidos no n.º 4 do artigo 88.º da Lei n.º 12-A/2008, de
27 de fevereiro.
2 — Aos trabalhadores em regime de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado não
abrangidos pelo número anterior, finda a primeira fase
do processo de requalificação, aplica-se o disposto na
secção III do capítulo IX.
Artigo 260.º
Situação jurídica do trabalhador em requalificação

1 — O trabalhador em requalificação mantém, sem prejuízo de ulteriores alterações, a categoria, escalão, índice
ou posição e nível remuneratórios detidos no serviço de
origem, à data da colocação naquela situação.
2 — Para efeitos do disposto no número anterior, não
são considerados os cargos, categorias ou funções exercidos a título transitório, designadamente em regime de
comissão de serviço, instrumento de mobilidade ou em
período experimental.
3 — O trabalhador em requalificação não perde essa
qualidade quando exerça funções a título transitório, designadamente através dos instrumentos de mobilidade
aplicáveis, em qualquer das modalidades previstas nos
artigos 265.º a 267.º
Artigo 261.º
Remuneração do trabalhador em situação de requalificação

1 — Durante a primeira fase do processo de requalificação o trabalhador aufere remuneração equivalente a 60 %,
com o limite máximo de três vezes o valor do indexante
dos apoios sociais (IAS).
2 — Na segunda fase do processo de requalificação o
trabalhador aufere remuneração equivalente a 40 %, com
o limite máximo de duas vezes o valor do IAS.
3 — As remunerações referidas nos números anteriores correspondem à remuneração base mensal referente
à categoria de origem, escalão, índice ou posição e nível
remuneratórios detidos à data da colocação em situação
de requalificação.
4 — A remuneração base mensal considerada para efeitos do disposto no número anterior está sujeita às ulteriores
alterações, nos termos em que o seja a remuneração dos
trabalhadores em exercício de funções.
5 — Sem prejuízo do disposto no n.º 4 do artigo 263.º, a
remuneração auferida durante o processo de requalificação
não pode ser inferior à RMMG.

Artigo 262.º
Direitos dos trabalhadores na primeira
fase do processo de requalificação

1 — Na primeira fase do processo de requalificação, o
trabalhador que não se encontre no exercício de funções
tem direito a:
a) Receber a remuneração mensal nos termos do artigo
seguinte;
b) Auferir os subsídios de Natal e de férias calculados
com base na remuneração a que tiver direito;
c) Beneficiar das prestações familiares, nos termos legais aplicáveis;
d) Gozar férias e licenças, nos termos legais aplicáveis;
e) Beneficiar de proteção social e dos benefícios sociais, designadamente as regalias concedidas pelos Serviços Sociais da Administração Pública e os benefícios
da ADSE ou de outro subsistema de saúde, nos termos
legais aplicáveis;
f) Ser opositor a concurso para cargo, categoria ou
carreira para que reúna os requisitos legalmente fixados;
g) Realizar um programa de formação específico.
2 — O tempo de permanência do trabalhador em situação de requalificação é considerado para efeitos de
aposentação ou reforma e de antiguidade no exercício de
funções públicas.
3 — O trabalhador em situação de requalificação, que
se encontre a exercer funções a título transitório, goza dos
direitos conferidos aos trabalhadores com idênticas funções
da entidade para a qual presta serviço, bem como, sendo o
caso, dos previstos nas alíneas e) a g) do n.º 1.
4 — Para efeitos de contribuição para o regime de
proteção social que o abranja e de cálculo da pensão de
aposentação, reforma ou de sobrevivência, considera-se
a remuneração auferida pelo trabalhador nos termos da
alínea a) do n.º 1.
5 — O trabalhador em situação de requalificação,
ainda que integrado em carreira especial, pode consolidar
situações de mobilidade intercarreiras em carreira geral
sem precedência de procedimento concursal, mediante
requerimento autorizado pelo membro do Governo responsável pela área da Administração Pública, aplicando-se, em tudo o mais, o regime geral de consolidação da
mobilidade na categoria.
6 — Durante a situação de requalificação pode o trabalhador requerer, a qualquer momento, uma licença sem
remuneração, nos termos da lei.
7 — Durante o processo de requalificação, caso esteja
a, pelo menos, cinco anos da idade legal da reforma, o
trabalhador pode ainda requerer a qualquer momento a
cessação do vínculo, por mútuo acordo, nos termos da
presente lei, sem prejuízo do seguinte:
a) A compensação é calculada em uma remuneração
base mensal por cada ano completo de antiguidade, com
um máximo correspondente a 30 anos completos de antiguidade;
b) O valor da remuneração base mensal do trabalhador a
considerar para efeitos de cálculo da compensação corresponde ao valor da última remuneração base mensal auferida
antes da colocação em situação de requalificação.
8 — O pagamento da compensação prevista no número
anterior é assegurado pela Secretaria-Geral do Ministério
das Finanças, nos termos do Decreto-Lei n.º 74/70, de 2
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de março, alterado pelos Decretos-Leis n.os 793/76, de 5
de novembro, 275-A/93, de 9 de agosto, e 503/99, de 20
de novembro, e pelas Leis n.os 67-A/2007, de 31 de dezembro, e 80/2013, de 28 de novembro, quando se trate
de trabalhadores oriundos de serviços da administração
direta e indireta do Estado.
9 — Ao trabalhador em situação de requalificação é
permitido o exercício de atividade profissional remunerada,
nos termos da presente lei, sem prejuízo do cumprimento
dos deveres a que se encontre sujeito no âmbito do processo
de requalificação

b) Dever de se candidatar aos procedimentos para a
ocupação de postos de trabalho objeto do recrutamento a
que se referem o artigo seguinte e o n.º 2 do artigo 266.º
e dele não desistir injustificadamente, desde que se verifiquem os seguintes requisitos cumulativos:

Artigo 263.º

c) Dever de comparecer e realizar os atos inerentes ao
processo de seleção para reinício de funções para que seja
convocado.

Direitos dos trabalhadores na segunda fase
do processo de requalificação

1 — Na segunda fase do processo de requalificação, o
trabalhador goza dos direitos previstos nas alíneas a) a f)
do n.º 1 e nos n.os 2 a 8 do artigo anterior.
2 — O trabalhador pode ainda exercer atividade profissional privada remunerada, dispensando autorização, sem
prejuízo do cumprimento dos deveres a que se encontre
sujeito no âmbito do processo de requalificação.
3 — Na situação prevista no número anterior, sempre
que a remuneração percebida pela atividade profissional
privada exercida ultrapasse a RMMG, o pagamento da remuneração prevista no artigo 261.º é reduzido no montante
correspondente ao valor que, nesse caso, exceda a RMMG,
sem prejuízo do disposto no número seguinte.
4 — Nos casos em que a soma da remuneração percebida
pela atividade profissional privada prevista no n.º 2 com a
compensação referida no artigo 261.º ultrapasse o valor da
remuneração auferida pelo trabalhador à data da colocação
na situação de requalificação, a redução prevista no número
anterior não está sujeita ao limite estabelecido no n.º 5 daquele artigo, não podendo, contudo, originar um valor acumulado total inferior à remuneração auferida àquela data.
5 — O trabalhador que se encontre na situação prevista
nos números anteriores deve comunicar à entidade gestora
do sistema de requalificação o início de qualquer atividade
profissional privada remunerada, no prazo máximo de
30 dias após o seu início, com a indicação da remuneração
percebida, bem como de todas as alterações supervenientes que relevem para o efeito previsto naqueles números.
6 — Para efeito do disposto nos números anteriores,
o conceito de exercício de atividade profissional privada
abrange:
a) Todos os tipos de atividade e de serviços, independentemente da sua duração, regularidade e forma de remuneração;
b) Todas as modalidades de contratos, independentemente da respetiva natureza, pública ou privada, laboral
ou de prestação de serviços.
Artigo 264.º
Deveres dos trabalhadores na situação de requalificação

1 — O trabalhador em requalificação que não se encontre no exercício de funções mantém os deveres inerentes
à condição de trabalhador em funções públicas que não
pressuponham a prestação efetiva de trabalho.
2 — O trabalhador em situação de requalificação tem,
em especial, os seguintes deveres:
a) Dever de frequentar as ações de formação profissional previstas no seu plano de requalificação ou para que
for indicado;

i) Seja aberto para categoria não inferior à que detenha
no momento da candidatura;
ii) Sejam observadas as regras de aplicação da mobilidade estabelecidas para a carreira e categoria do trabalhador em causa.

3 — Constituem infração disciplinar grave os seguintes
comportamentos do trabalhador:
a) A recusa não fundamentada de reinício de funções
em serviço;
b) A desistência injustificada do procedimento de seleção ao qual o trabalhador em requalificação seja opositor
obrigatório;
c) A não comparência aos atos inerentes ao processo de
seleção para novo posto de trabalho, que não seja justificada com base no regime de faltas dos trabalhadores em
funções públicas;
d) A recusa de frequência ou a não comparência a ações
de formação profissional, bem como a desistência não
fundamentada no decurso destas;
e) A não comunicação à entidade gestora do sistema
de requalificação de qualquer alteração relevante da sua
situação, designadamente no que se refere à obtenção de
novas habilitações académicas ou qualificações profissionais, à alteração do seu local de residência permanente ou
a referida no n.º 5 do artigo anterior.
4 — A não aceitação do reinício de funções, incluindo
noutras entidades, desde que verificados os pressupostos
estabelecidos na alínea b) do n.º 2, constitui fundamento
para a aplicação da sanção disciplinar de despedimento
ou demissão.
5 — O trabalhador em situação de requalificação, que
se encontre a exercer funções a título transitório, está sujeito aos deveres dos trabalhadores da entidade para a
qual exerce funções, bem como aos previstos nos números anteriores, quando sejam suscetíveis de fazer cessar a
situação de requalificação.
DIVISÃO II

Reinício de funções e vicissitudes
da situação de requalificação

Artigo 265.º
Recrutamento de trabalhadores
em situação de requalificação

1 — Nenhum dos órgãos ou serviços abrangidos pelo
âmbito de aplicação fixado no n.º 2 do artigo 1.º pode
iniciar procedimento para a contratação de prestação de
serviço ou recrutar trabalhador, por tempo indeterminado
ou a título transitório, sem prejuízo do regime da mobilidade, que não se encontre integrado no mapa de pessoal
para o qual se opera o recrutamento, antes de executado
procedimento prévio de recrutamento de trabalhadores em
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situação de requalificação para as funções ou os postos de
trabalho em causa.
2 — O procedimento prévio de recrutamento de trabalhadores em situação de requalificação é fixado por portaria
dos membros do Governo responsáveis pelas áreas das
finanças e da Administração Pública.
3 — No âmbito do procedimento prévio de recrutamento
a que se referem os números anteriores, não pode haver
lugar a exclusão de candidatos indicados pela entidade
gestora do sistema de requalificação ou cuja candidatura
tenha sido validada por esta entidade.
4 — O recrutamento de trabalhadores em situação de
requalificação tem prioridade face ao recrutamento de
trabalhadores em reserva constituída no próprio órgão
ou serviço e em reserva constituída por entidade centralizadora.
5 — A inexistência de trabalhadores em situação de
requalificação para os postos de trabalho em causa é comprovada pela entidade gestora do sistema de requalificação,
mediante emissão de declaração própria para o efeito.
6 — A declaração emitida nos termos do número anterior é condição para abertura pelo empregador público de
procedimento concursal nos termos gerais.
7 — O procedimento de recrutamento de trabalhadores
em situação de requalificação a que se referem os n.os 1
e 2 é urgente e de interesse público, não havendo lugar a
audiência de interessados.
8 — O recurso administrativo de qualquer ato praticado
no decurso do procedimento não tem efeito suspensivo.
9 — O disposto no presente artigo não abrange os cargos
dirigentes.
Artigo 266.º
Reinício de funções em serviço

1 — O trabalhador em situação de requalificação pode
reiniciar funções em qualquer órgão ou serviço, a título
transitório ou por tempo indeterminado, desde que reúna
os requisitos legalmente fixados para o efeito.
2 — O exercício de funções nos termos do procedimento
previsto no artigo anterior pressupõe a constituição de
um vínculo de emprego público com o órgão ou serviço
que procede ao recrutamento, nos termos definidos na
presente lei.

Artigo 268.º
Suspensão da situação de requalificação

1 — A situação de requalificação do trabalhador
suspende-se por:
a) Reinício de funções a título transitório;
b) Decurso de período experimental na sequência de
reinício de funções;
c) Passagem à situação de licença sem remuneração.
2 — O exercício de funções a título transitório, bem
como o decurso do período experimental durante o processo de requalificação e as licenças sem remuneração
previstas nos artigos 282.º e 283.º, suspendem a contagem
do respetivo prazo.
3 — Quando cesse qualquer das situações previstas
no número anterior, o trabalhador é recolocado na fase
do processo de requalificação em que se encontrava e
no momento da contagem do respetivo prazo quando a
iniciou, exceto quando, entretanto, tenha sido integrado
em órgão ou serviço.
Artigo 269.º
Cessação da situação de requalificação

A situação de requalificação do trabalhador cessa por:
a) Reinício de funções em qualquer órgão ou serviço
por tempo indeterminado;
b) Aposentação ou reforma;
c) Cessação do contrato de trabalho em funções públicas no termo do processo de requalificação, sem que o
trabalhador tenha reiniciado funções;
d) Extinção do vínculo por qualquer outra causa.
DIVISÃO III

Gestão dos trabalhadores em situação de requalificação

Artigo 270.º
Afetação

Artigo 267.º

Os trabalhadores em situação de requalificação são
afetos ao INA, enquanto entidade gestora do sistema de
requalificação.

Reinício de funções noutras pessoas coletivas de direito público
e instituições particulares de solidariedade social

Artigo 271.º

1 — Os trabalhadores em situação de requalificação
podem reiniciar funções em empresas do setor público
empresarial e dos setores empresariais regionais, intermunicipais e municipais, entidades administrativas independentes, entidades reguladoras, associações públicas,
fundações públicas de direito público e de direito privado,
outras pessoas coletivas da administração autónoma e
demais entidades públicas mediante cedência de interesse
público.
2 — O reinício de funções nos termos do número anterior tem lugar nos termos gerais, não carecendo da concordância do membro do Governo responsável pela área
da Administração Pública.
3 — Os trabalhadores em situação de requalificação podem reiniciar funções, nos termos dos números anteriores,
em instituições particulares de solidariedade social que
celebrem protocolo para o efeito com a entidade gestora
do sistema de requalificação.

Entidade gestora do sistema de requalificação

1 — A lei orgânica da entidade gestora do sistema de requalificação da mobilidade regulamenta, designadamente,
as respetivas atribuições e competências, bem como os
deveres de colaboração que impendem sobre os restantes
órgãos e serviços.
2 — À entidade gestora do sistema de requalificação
compete, designadamente:
a) Proceder ao pagamento das remunerações e praticar
os demais atos de administração relativos aos trabalhadores colocados em situação de requalificação, incluindo
os relativos ao cumprimento dos deveres próprios destes
trabalhadores;
b) Promover ou acompanhar estudos de avaliação das necessidades de recursos humanos da Administração Pública;
c) Acompanhar e dinamizar o processo relativo aos
trabalhadores em situação de requalificação, seguindo e
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zelando pela aplicação de critérios de isenção e transparência e promovendo o seu reinício de funções, designadamente:
i) Informando-o quanto aos procedimentos de seleção
abertos;
ii) Promovendo a sua requalificação por via da formação
profissional, durante a primeira fase do processo;
d) Praticar, quando necessário nos termos da presente
lei, os atos relativos ao reinício de funções e à cessação
de funções exercidas a título transitório;
e) Comunicar à Comissão Nacional de Proteção de
Dados (CNPD) quais os termos e condições do sistema
de gestão próprio relativo aos dados dos trabalhadores
em regime de requalificação e seu tratamento, em conformidade com o disposto no artigo 27.º da Lei da Proteção
de Dados Pessoais, aprovada pela Lei n.º 67/98, de 26 de
outubro, na redação atual.
Artigo 272.º
Transmissão de informação

1 — Os dados relativos aos trabalhadores em situação
de requalificação são inseridos, pela entidade gestora do
sistema de requalificação, no Sistema de Informação da
Organização do Estado (SIOE), sempre que ocorra carregamento ou atualização de dados, e no sistema de gestão
próprio, no prazo de oito dias úteis, a contar da publicação
da lista nominativa que coloque os trabalhadores naquela
situação.
2 — A entidade gestora do sistema de requalificação
informa o trabalhador sobre o carregamento ou atualização
referidos no número anterior.
Artigo 273.º
Transferências orçamentais

O órgão ou serviço de origem do trabalhador colocado
em situação de requalificação procede à transferência,
para a entidade gestora do sistema de requalificação, do
montante orçamentado para a remuneração do mesmo
trabalhador recrutado por esta para o ano económico em
que ocorra a colocação nessa situação.
Artigo 274.º
Aplicação a trabalhadores em entidades
públicas empresariais

1 — No caso de reorganização de serviços abrangidos
pelo âmbito de aplicação estabelecido na presente lei, que
implique a transferência de atribuições e competências para
entidades públicas empresariais, aplica-se o procedimento
no caso de fusão ou de reestruturação de serviços com
transferência de atribuições ou competências para serviços
diferentes, consoante o caso, devendo aquelas entidades
dispor de um mapa de pessoal com postos de trabalho
destinados aos trabalhadores com vínculo de emprego
público que lhes venham a ser reafetos nos termos daqueles
procedimentos.
2 — Aos trabalhadores a que se refere o número anterior
continua a ser aplicável o regime decorrente do vínculo de
emprego público de que sejam titulares à data da reafetação
decorrente da aplicação daquela disposição.
3 — Os trabalhadores a que se referem os números
anteriores podem optar pela constituição de um contrato

de trabalho com a entidade pública empresarial em causa,
com a correspondente denúncia do respetivo contrato de
trabalho em funções públicas.
4 — O regime da requalificação previsto na presente
secção é ainda aplicável aos trabalhadores das entidades
públicas empresariais e das empresas públicas, que sejam
titulares de um vínculo de emprego público, nos seguintes
termos:
a) A seleção dos trabalhadores para efeitos de colocação no regime de requalificação deve ser feita pelos
motivos e nos termos previstos no Código do Trabalho
para o despedimento coletivo ou para a extinção do posto
de trabalho;
b) No final do processo de seleção, o empregador comunica individualmente a cada trabalhador a decisão de
colocação na situação de requalificação, dando dela conhecimento à entidade gestora da requalificação;
c) Os trabalhadores são afetos ao INA, para todos os
efeitos previstos na presente lei.
d) Os encargos com remunerações, indemnizações e
outras prestações que sejam legalmente previstas são suportados pela entidade gestora do sistema de requalificação e reembolsados pela empresa pública de origem do
trabalhador.
Artigo 275.º
Pessoal de serviços extintos em situação
de licença sem remuneração

1 — Sem prejuízo do disposto no número seguinte, o
regresso de licença sem remuneração dos trabalhadores
a que se refere o artigo 249.º da presente lei e o n.º 6 do
artigo 47.º da Lei n.º 53/2006, de 7 de dezembro, alterada
pelas Leis n.os 11/2008, de 20 de fevereiro, 64-A/2008, de
31 de dezembro, e 64-B/2011, de 30 de dezembro, e revogada pela Lei n.º 80/2013, de 28 de novembro, efetua-se
nos seguintes termos:
a) O trabalhador é colocado na primeira fase da situação
de requalificação, suspendendo-se a contagem do prazo
previsto na alínea a) do n.º 1 do artigo 258.º;
b) Até ao reinício de funções o trabalhador fica sujeito
a todos os deveres e direitos estabelecidos para os trabalhadores colocados em situação de requalificação, exceto
no que se refere à remuneração, que apenas é devida após
o primeiro reinício de funções;
c) No caso de reinício de funções por tempo indeterminado ou da verificação de qualquer outra circunstância
prevista no artigo 269.º, cessa a situação de requalificação
do trabalhador;
d) No caso de reinício de funções a título transitório,
é aplicável o disposto nas alíneas a) ou b) do n.º 1 do
artigo 268.º, consoante os casos;
e) Quando da cessação das funções nas situações a que
se refere a alínea anterior o trabalhador é recolocado no
início do processo de requalificação, aplicando-se, a partir deste momento, integralmente o regime previsto nos
artigos 258.º e seguintes.
2 — No caso de regresso de situação de licença sem
remuneração que, nos termos gerais, determine o regresso
direto e imediato ao serviço, o trabalhador é colocado no
início do processo de requalificação, com todos os respetivos direitos e deveres, aplicando-se integralmente o
regime previsto nos artigos 258.º e seguintes.
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3 — Consideram-se abrangidas pelo disposto no número anterior as licenças previstas no n.º 4 do artigo 281.º

SUBSECÇÃO III

SECÇÃO III

Artigo 280.º

Outras situações de redução da atividade ou suspensão
do vínculo de emprego público

Concessão e recusa da licença

SUBSECÇÃO I

Disposições gerais

Artigo 276.º
Factos que determinam a redução ou a suspensão

1 — A redução do período normal de trabalho ou a suspensão do vínculo de emprego público pode fundamentar-se na impossibilidade temporária, respetivamente, parcial
ou total, da prestação do trabalho, por facto respeitante ao
trabalhador, e no acordo das partes.
2 — Permite também a redução do período normal de
trabalho ou a suspensão do vínculo de emprego público
a celebração, entre trabalhador e empregador público, de
um acordo de pré-reforma.
Artigo 277.º
Efeitos da redução e da suspensão

1 — Durante a redução ou suspensão mantêm-se os
direitos, deveres e garantias das partes, na medida em que
não pressuponham a efetiva prestação do trabalho.
2 — O tempo de redução ou suspensão conta-se para
efeitos de antiguidade.
3 — A redução ou suspensão não interrompe o decurso
do prazo para efeitos de caducidade, nem obsta a que qualquer das partes faça cessar o contrato nos termos gerais.
SUBSECÇÃO II

Licenças

1 — O empregador público pode conceder ao trabalhador, a pedido deste, licença sem remuneração.
2 — Sem prejuízo do disposto em legislação especial
ou em instrumento de regulamentação coletiva de trabalho,
o trabalhador tem direito a licenças sem remuneração de
longa duração, para frequência de cursos de formação
ministrados sob responsabilidade de uma instituição de
ensino ou de formação profissional ou no âmbito de programa específico aprovado por autoridade competente e
executado sob o seu controlo pedagógico ou frequência de
cursos ministrados em estabelecimento de ensino.
3 — O empregador público pode recusar a concessão
da licença prevista no número anterior nas seguintes situações:
a) Quando ao trabalhador tenha sido proporcionada
formação profissional adequada ou licença para o mesmo
fim, nos últimos 24 meses;
b) Quando a antiguidade do trabalhador no órgão ou
serviço seja inferior a três anos;
c) Quando o trabalhador não tenha requerido a licença
com uma antecedência mínima de 90 dias em relação à
data do seu início;
d) Para além das situações referidas nas alíneas anteriores, tratando-se de trabalhadores titulares de cargos dirigentes que chefiem equipas multidisciplinares ou integrados
em carreiras ou categorias de grau 3 de complexidade
funcional, quando não seja possível a substituição dos
mesmos durante o período da licença, sem prejuízo sério
para o funcionamento do órgão ou serviço.

Suspensão do vínculo de emprego público
por facto respeitante ao trabalhador

4 — Para efeitos do disposto no n.º 2, considera-se de
longa duração a licença superior a 60 dias.

Artigo 278.º

Artigo 281.º

Factos determinantes

Efeitos

1 — Determina a suspensão do vínculo de emprego
público o impedimento temporário por facto não imputável ao trabalhador que se prolongue por mais de um mês,
nomeadamente doença.
2 — O vínculo de emprego público considera-se suspenso, mesmo antes de decorrido o prazo de um mês, a
partir do momento em que seja previsível que o impedimento vai ter duração superior àquele prazo.
3 — O vínculo de emprego público extingue-se no
momento em que se torne certo que o impedimento é
definitivo.
4 — O impedimento temporário por facto imputável ao
trabalhador determina a suspensão do vínculo de emprego
público nos casos previstos na lei.

1 — A concessão da licença determina a suspensão
do vínculo, com os efeitos previstos nos n.os 1 e 3 do artigo 277.º
2 — O período de tempo da licença não conta para
efeitos de antiguidade, sem prejuízo do disposto no número seguinte.
3 — Nas licenças previstas para acompanhamento do
cônjuge colocado no estrangeiro, bem como para o exercício de funções em organismos internacionais e noutras
licenças fundadas em circunstâncias de interesse público,
o trabalhador tem direito à contagem do tempo para efeitos
de antiguidade e pode continuar a efetuar descontos para
a ADSE ou outro subsistema de saúde de que beneficie,
com base na remuneração auferida à data do início da
licença.
4 — Nas licenças de duração inferior a um ano, nas
previstas para acompanhamento do cônjuge colocado no
estrangeiro, bem como para o exercício de funções em
organismos internacionais e noutras licenças fundadas
em circunstâncias de interesse público, o trabalhador tem
direito à ocupação de um posto de trabalho no órgão ou
serviço quando terminar a licença.

Artigo 279.º
Regresso do trabalhador

No dia imediato ao da cessação do impedimento, o
trabalhador deve apresentar-se ao empregador público
para retomar a atividade, sob pena de incorrer em faltas
injustificadas.
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5 — Nas restantes licenças, o trabalhador que pretenda
regressar ao serviço e cujo posto de trabalho se encontre
ocupado, deve aguardar a previsão, no mapa de pessoal, de
um posto de trabalho não ocupado, podendo candidatar-se
a procedimento concursal para outro órgão ou serviço para
o qual reúna os requisitos exigidos.
6 — Ao regresso antecipado do trabalhador em gozo
de licença sem remuneração é aplicável o disposto no
número anterior.

a apresentar para concessão da licença ou para o regresso,
da sua situação face à organização internacional, mediante
documento comprovativo a emitir pela mesma.

Artigo 282.º

Acordo de pré-reforma

Licença sem remuneração para acompanhamento
do cônjuge colocado no estrangeiro

1 — O trabalhador tem direito a licença sem remuneração para acompanhamento do respetivo cônjuge, quando
este, tenha ou não a qualidade de trabalhador em funções
públicas, for colocado no estrangeiro por período de tempo
superior a 90 dias ou indeterminado, em missões de defesa
ou representação de interesses do País ou em organizações
internacionais de que Portugal seja membro.
2 — A licença é concedida pelo dirigente competente, a
requerimento do interessado, devidamente fundamentado.
3 — À licença prevista na presente subsecção aplica-se o disposto nos n.os 3 e 4 do artigo 281.º, se tiver sido
concedida por período inferior a dois anos, e o disposto no
n.º 5 do mesmo artigo, se tiver sido concedida por período
igual ou superior àquele.
4 — A licença tem a mesma duração que a da colocação
do cônjuge no estrangeiro, podendo iniciar-se em data
posterior à do início das funções do cônjuge no estrangeiro,
desde que o interessado alegue conveniência nesse sentido
ou antecipar-se o regresso a pedido do trabalhador.
5 — Finda a colocação do cônjuge no estrangeiro, o
trabalhador pode requerer ao dirigente máximo do respetivo serviço o regresso à atividade, no prazo de 90 dias, a
contar da data do termo da situação de colocação daquele
no estrangeiro.
6 — Caso o trabalhador não requeira o regresso à atividade nos termos do número anterior, presume-se a sua
vontade de extinguir o vínculo de emprego público por
denúncia ou exoneração a pedido do trabalhador.
Artigo 283.º
Licença sem remuneração para exercício de funções
em organismos internacionais

1 — A licença sem remuneração para exercício de funções em organismos internacionais pode ser concedida por
despacho dos membros do Governo responsáveis pela área
dos negócios estrangeiros e pelo serviço a que pertence
o trabalhador revestindo, conforme os casos, uma das
seguintes modalidades:
a) Licença para o exercício de funções com caráter precário ou experimental, com vista a uma integração futura
no respetivo organismo;
b) Licença para o exercício de funções em quadro de
organismo internacional.
2 — A licença prevista na alínea a) do número anterior
tem a duração do exercício de funções com caráter precário
ou experimental para que foi concedida.
3 — A licença prevista na alínea b) do n.º 1 é concedida
pelo período de exercício de funções.
4 — O exercício de funções nos termos do presente artigo implica que o interessado faça prova, no requerimento

SUBSECÇÃO IV

Pré-reforma

Artigo 284.º
1 — Considera-se pré-reforma a situação de redução ou
de suspensão da prestação do trabalho em que o trabalhador
com idade igual ou superior a 55 anos mantém o direito a
receber do empregador público uma prestação pecuniária
mensal até à data da verificação de qualquer das situações
previstas no n.º 1 do artigo 287.º
2 — A situação de pré-reforma constitui-se por acordo
entre o empregador público e o trabalhador e depende da
prévia autorização dos membros do Governo responsáveis pelas áreas das finanças e da Administração Pública.
3 — Do acordo de pré-reforma devem constar as seguintes indicações:
a) Data de início da situação de pré-reforma;
b) Montante da prestação de pré-reforma;
c) Forma de organização do tempo de trabalho, no caso
de redução da prestação de trabalho.
4 — O empregador público deve remeter o acordo de
pré-reforma à segurança social ou, sendo o caso, à Caixa
Geral de Aposentações, I.P., conjuntamente com a folha
de remunerações relativa ao mês da sua entrada em vigor.
Artigo 285.º
Direitos do trabalhador

1 — O trabalhador em situação de pré-reforma tem os
direitos constantes do acordo celebrado com o empregador
público, sem prejuízo do disposto nos artigos seguintes.
2 — O trabalhador em situação de pré-reforma pode
desenvolver outra atividade profissional remunerada, nos
termos previstos nos artigos 19.º a 24.º
Artigo 286.º
Prestação de pré-reforma

1 — Na situação de pré-reforma que corresponda à redução da prestação do trabalho, a prestação de pré-reforma
é fixada com base na última remuneração auferida pelo
trabalhador, em proporção do período normal de trabalho
semanal acordado.
2 — A prestação referida no número anterior é atualizada anualmente em percentagem igual à do aumento de
remuneração de que o trabalhador beneficiaria se estivesse
no pleno exercício das suas funções.
3 — No caso de falta de pagamento pontual da prestação
de pré-reforma, se a mora se prolongar por mais de 30 dias,
o trabalhador tem direito a retomar o pleno exercício de
funções, sem prejuízo da sua antiguidade, ou a resolver o
contrato, com direito à indemnização prevista nos n.os 2 e
3 do artigo seguinte.
4 — As regras para a fixação da prestação a atribuir
na situação de pré-reforma que corresponda à suspensão
da prestação de trabalho são fixadas por decreto regulamentar.
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Artigo 287.º

Artigo 290.º

Extinção da situação de pré-reforma

Direitos e deveres do empregador público e do trabalhador
decorrentes da extinção do vínculo

1 — A situação de pré-reforma extingue-se:
a) Com a passagem à situação de pensionista, por limite
de idade ou invalidez;
b) Com o regresso ao pleno exercício de funções, por
acordo entre o trabalhador e o empregador público ou nos
termos do artigo anterior;
c) Com a cessação do contrato.
2 — Sempre que a extinção da situação de pré-reforma
resulte de cessação do contrato que conferisse ao trabalhador direito a indemnização ou compensação, caso estivesse
no pleno exercício das suas funções, aquele tem direito a
uma indemnização correspondente ao montante das prestações de pré-reforma até à idade legal de reforma.
3 — A indemnização referida no número anterior tem
por base a última prestação de pré-reforma devida à data
da cessação do contrato.
4 — O trabalhador em situação de pré-reforma é considerado requerente da reforma ou aposentação por velhice
logo que complete a idade legal, salvo se até essa data tiver
ocorrido a extinção da situação de pré-reforma.
CAPÍTULO IX

1 — Extinto o vínculo, o empregador público deve entregar ao trabalhador um certificado de trabalho, indicando
as datas de admissão e de saída, bem como o cargo ou
cargos que desempenhou.
2 — O certificado não pode conter quaisquer outras
referências, salvo pedido do trabalhador nesse sentido.
3 — Além do certificado de trabalho, o empregador
público é obrigado a entregar ao trabalhador outros documentos destinados a fins oficiais que por aquele devam ser
emitidos e que este solicite, designadamente os previstos
na legislação de proteção social.
4 — Extinto o vínculo, o trabalhador deve devolver
imediatamente ao empregador público os instrumentos
de trabalho e quaisquer outros objetos que sejam pertença
deste, sob pena de incorrer em responsabilidade civil pelos
danos causados.
5 — Cessada a comissão de serviço, o trabalhador regressa à situação jurídico-funcional de que era titular,
quando constituída e consolidada por tempo indeterminado, ou cessa o vínculo de emprego público, havendo
lugar ao pagamento de indemnização quando prevista em
lei especial.
SECÇÃO II

Extinção do vínculo

Causas de extinção comuns

SECÇÃO I

SUBSECÇÃO I

Disposições gerais

Caducidade do vínculo de emprego público

Artigo 288.º

Artigo 291.º

Proibição de despedimento ou demissão sem justa causa

Situações de caducidade

É proibido o despedimento ou a demissão sem justa
causa ou por motivos políticos ou ideológicos.

O vínculo de emprego público caduca, nomeadamente,
nos seguintes casos:

Artigo 289.º
Formas de extinção do vínculo de emprego público

1 — Sem prejuízo de outras formas de extinção, são
causas comuns de extinção do vínculo de emprego público
as seguintes:
a) Caducidade;
b) Acordo;
c) Extinção por motivos disciplinares;
d) Extinção pelo trabalhador com aviso prévio;
e) Extinção pelo trabalhador com justa causa.
2 — É causa específica de cessação do contrato de trabalho em funções públicas a extinção do vínculo na sequência
de processo de requalificação de trabalhadores em caso de
reorganização de serviços ou racionalização de efetivos na
Administração Pública em conformidade com o disposto
no n.º 2 do artigo 245.º
3 — É causa específica de cessação da comissão
de serviço a denúncia pelo trabalhador ou pelo empregador.
4 — Na falta de disposição legal em contrário, a comissão de serviço pode ser denunciada com a antecedência
mínima de 30 dias.

a) Com a verificação do seu termo;
b) Em caso de impossibilidade superveniente, absoluta
e definitiva de o trabalhador prestar o seu trabalho;
c) Com a reforma ou aposentação do trabalhador, por
velhice ou invalidez, ou, em qualquer caso, quando o trabalhador completar 70 anos de idade.
Artigo 292.º
Reforma ou aposentação por velhice ou invalidez

1 — O vínculo de emprego público caduca pela reforma
ou aposentação do trabalhador, por velhice ou invalidez,
ou, em qualquer caso, quando o trabalhador complete
70 anos de idade.
2 — A caducidade do vínculo verifica-se decorridos
30 dias sobre o conhecimento, por ambas as partes, da
reforma ou aposentação do trabalhador por velhice ou
invalidez.
Artigo 293.º
Caducidade do contrato de trabalho em funções
públicas a termo certo

1 — O contrato de trabalho em funções públicas a termo
certo caduca no final do prazo estipulado, desde que o
empregador público ou o trabalhador não comuniquem,
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por escrito, até 30 dias antes de o prazo expirar, a vontade
de o renovar.
2 — Caso o empregador público comunique a vontade de renovar o contrato nos termos do número anterior,
presume-se o acordo do trabalhador, se, no prazo de sete
dias úteis, este não manifestar por escrito vontade em
contrário.
3 — Exceto quando decorra da vontade do trabalhador, a caducidade do contrato a termo certo confere ao
trabalhador o direito a uma compensação, calculada nos
termos previstos no Código do Trabalho para os contratos
a termo certo.

3 — Os membros do Governo responsáveis pelas áreas
das finanças e da Administração Pública podem, previamente à autorização prevista no número anterior, requerer à entidade gestora da requalificação a avaliação da
possibilidade de colocação do trabalhador em posto de
trabalho compatível com a sua categoria, experiência e
qualificações profissionais, noutro órgão ou serviço da
Administração Pública.
4 — Quando o trabalhador se encontre integrado na
carreira de assistente operacional ou de assistente técnico,
é dispensada a autorização prevista no n.º 2, observados
os requisitos enunciados no n.º 1.

Artigo 294.º

Artigo 296.º

Caducidade do contrato de trabalho em funções
públicas a termo incerto

Compensação pela extinção por acordo

1 — O contrato de trabalho em funções públicas a termo
incerto caduca quando, prevendo-se a ocorrência do termo,
o empregador público comunique ao trabalhador a data da
cessação do contrato, com a antecedência mínima de sete,
30 ou 60 dias, conforme o contrato tenha durado até seis
meses, de seis meses até dois anos ou por período superior,
respetivamente.
2 — Tratando-se da situação prevista na alínea i) do
n.º 1 do artigo 57.º, que dê lugar à contratação de vários
trabalhadores, a comunicação a que se refere o número
anterior deve ser feita, sucessivamente, a partir da verificação da diminuição gradual da respetiva ocupação, com
a aproximação da conclusão do projeto para o desenvolvimento do qual foram contratados.
3 — A falta da comunicação a que se refere o n.º 1
implica para o empregador público o pagamento da remuneração correspondente ao período de aviso prévio
em falta.
4 — A caducidade do contrato confere ao trabalhador
o direito a uma compensação calculada nos termos previstos no Código do Trabalho para os contratos a termo
incerto.
SUBSECÇÃO II

Extinção por acordo

Artigo 295.º
Acordo de cessação do vínculo de emprego público

1 — O vínculo de emprego público pode cessar por
acordo entre o trabalhador e o empregador público, observados os seguintes requisitos:
a) Comprovada obtenção de ganhos de eficiência e a
redução permanente de despesa para o empregador público,
designadamente pela demonstração de que o trabalhador
não requer substituição;
b) Demonstração da existência de disponibilidade orçamental, no ano da cessação, para suportar a despesa
inerente à compensação a atribuir ao trabalhador.
2 — A celebração de acordo de cessação nos termos do
número anterior depende de prévia autorização dos membros do Governo responsáveis pelas áreas das finanças e
da Administração Pública e do membro do Governo que
exerça poderes de direção, superintendência ou tutela sobre
o empregador público.

1 — O acordo de cessação deve discriminar as quantias
pagas a título de compensação pela extinção do vínculo e,
sendo caso disso, as decorrentes de créditos já vencidos
ou exigíveis em virtude dessa extinção.
2 — Salvo regime especial, a compensação a atribuir ao
trabalhador no âmbito do acordo de cessação do vínculo
corresponde, no máximo, a 20 dias de remuneração base
por cada ano completo de antiguidade e é determinada do
seguinte modo:
a) O valor diário de remuneração base é o resultante
da divisão por 30 da remuneração base mensal auferida
pelo trabalhador;
b) Em caso de fração de ano, o montante da compensação é calculado proporcionalmente;
c) O montante global da compensação não pode ser
superior a 100 vezes a RMMG, sem prejuízo do previsto
nos números seguintes;
d) O montante global da compensação não pode ser
superior ao montante das remunerações base a auferir pelo
trabalhador até à idade legal de reforma ou aposentação.
3 — Na situação em que o trabalhador reúna as condições para aceder ao mecanismo legal de antecipação
da aposentação, no âmbito do regime de proteção social
convergente ou ao abrigo de regime de flexibilização ou
de antecipação da idade de pensão de velhice no regime
geral de segurança social, o acordo de cessação carece de
demonstração de redução efetiva de despesa e da autorização prévia do membro do Governo responsável pela
área das finanças.
4 — A extinção do vínculo de emprego público por
acordo impede o trabalhador de constituir um vínculo de
trabalho em funções públicas, em qualquer modalidade,
com os órgãos e serviços da administração direta e indireta
do Estado, da administração regional e da administração
autárquica, incluindo as respetivas entidades públicas empresariais, e com os outros órgãos do Estado, pelo período
correspondente ao quádruplo dos meses da compensação percebida, calculado com aproximação por excesso.
5 — Os membros do Governo responsáveis pelas áreas
das finanças e da Administração Pública e o membro do
Governo que exerça poderes de direção, superintendência
ou tutela podem, por portaria, regulamentar programas sectoriais de redução de efetivos, por recurso à celebração de
acordo de cessação de contrato, estabelecendo os requisitos
e as condições específicas a aplicar nesses programas, as
quais devem ser objeto de negociação prévia com as organizações sindicais representativas dos trabalhadores.
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SUBSECÇÃO III

Extinção por motivos disciplinares

Artigo 297.º
Fundamento do despedimento ou demissão
por motivo disciplinar

1 — O vínculo de emprego público pode cessar em caso
de infração disciplinar que inviabilize a sua manutenção.
2 — A extinção do vínculo prevista no número anterior
opera por despedimento ou demissão, respetivamente nas
modalidades de contrato de trabalho em funções públicas
e de nomeação.
3 — Constituem infração disciplinar que inviabiliza a
manutenção do vínculo, nomeadamente, os comportamentos do trabalhador que:
a) Agrida, injurie ou desrespeite gravemente superior
hierárquico, colega, subordinado ou terceiro, em serviço
ou nos locais de serviço;
b) Pratique atos de grave insubordinação ou indisciplina
ou incite à sua prática;
c) No exercício das suas funções, pratique atos manifestamente ofensivos das instituições e princípios consagrados
na Constituição;
d) Pratique ou tente praticar qualquer ato que lese ou
contrarie os superiores interesses do Estado em matéria de
relações internacionais;
e) Volte a praticar os factos referidos nas alíneas c), h)
e i) do artigo 186.º;
f) Dolosamente participe infração disciplinar supostamente cometida por outro trabalhador;
g) Dentro do mesmo ano civil, dê cinco faltas seguidas
ou 10 interpoladas sem justificação;
h) Cometa reiterada violação do dever de zelo, indiciada
em processo de averiguações instaurado após a obtenção
de duas avaliações de desempenho negativas consecutivas;
i) Divulgue informação que, nos termos legais, não
deva ser divulgada;
j) Em resultado da função que exerce, solicite ou aceite,
direta ou indiretamente, dádivas, gratificações, participação em lucro ou outras vantagens patrimoniais, ainda
que sem o fim de acelerar ou retardar qualquer serviço ou
procedimento;
k) Comparticipe em oferta ou negociação de emprego
público;
l) Seja encontrado em alcance ou desvio de dinheiros
públicos;
m) Tome parte ou tenha interesse, diretamente ou por
interposta pessoa, em qualquer contrato celebrado ou a
celebrar por qualquer órgão ou serviço;
n) Com intenção de obter, para si ou para terceiro, benefício económico ilícito, falte aos deveres funcionais, não
promovendo atempadamente os procedimentos adequados,
ou lese, em negócio jurídico ou por mero ato material,
designadamente por destruição, adulteração ou extravio
de documentos ou por viciação de dados para tratamento
informático, os interesses patrimoniais que, no todo ou em
parte, lhe cumpre, em razão das suas funções, administrar,
fiscalizar, defender ou realizar;
o) Autorize o exercício de qualquer atividade remunerada nas modalidades que estão vedadas aos trabalhadores
que, colocados em situação de requalificação, se encontrem
no gozo de licença extraordinária.

4 — Tornando-se inviável a manutenção da relação
funcional, as penas de demissão e de despedimento por
facto imputável ao trabalhador são ainda aplicáveis aos
trabalhadores que, encontrando-se em situação de requalificação, exerçam qualquer atividade remunerada fora dos
casos previstos na lei.
Artigo 298.º
Procedimento para despedimento ou demissão

A aplicação da sanção de despedimento ou demissão
pelo empregador público é obrigatoriamente precedida do
procedimento disciplinar previsto na presente lei.
Artigo 299.º
Impugnação judicial do despedimento ou demissão

1 — A ação de impugnação do despedimento ou demissão tem de ser proposta no prazo de um ano sobre a data
de produção de efeitos da extinção do vínculo.
2 — A providência cautelar que visa a suspensão do
despedimento ou demissão deve ser requerida no prazo
de 30 dias a contar da data de produção de efeitos da
extinção do vínculo.
Artigo 300.º
Invalidade do despedimento ou da demissão

1 — Sendo anulada ou declarada nula a sanção de despedimento disciplinar ou de demissão, o órgão ou serviço
é condenado:
a) A indemnizar o trabalhador por todos os danos, patrimoniais e não patrimoniais, causados;
b) A reconstituir a situação jurídico-funcional atual hipotética do trabalhador.
2 — O trabalhador tem ainda direito a receber a remuneração que deixou de auferir desde a data de produção
de efeitos do ato de aplicação da sanção até ao trânsito em
julgado da decisão judicial.
3 — Ao montante apurado nos termos do número anterior deduzem-se:
a) As importâncias que o trabalhador tenha comprovadamente obtido com a extinção do vínculo de emprego
público e que não receberia se não fosse a sanção aplicada;
b) O montante do subsídio de desemprego eventualmente auferido pelo trabalhador, devendo o órgão ou serviço entregar essa quantia à segurança social;
c) O montante da remuneração respeitante ao período
decorrido desde a data de produção de efeitos da extinção
do vínculo até 30 dias antes da data da sua impugnação
judicial, quando esta não tenha tido lugar nos 30 dias subsequentes àquela data de produção de efeitos.
Artigo 301.º
Indemnização em substituição da reconstituição da situação

1 — Em alternativa à reconstituição da sua situação
jurídico-funcional atual hipotética, o trabalhador pode
optar, até à data da decisão jurisdicional, pelo recebimento
da indemnização prevista no número seguinte.
2 — A indemnização prevista no número anterior é
fixada pelo tribunal, entre 15 e 45 dias por cada ano completo ou fração de exercício de funções públicas, atendendo
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ao valor da retribuição e ao grau de ilicitude, e com o
valor mínimo correspondente a três remunerações base
mensais.
3 — Quando a sanção seja a de cessação da comissão
de serviço, ao valor previsto no número anterior acresce
uma remuneração base mensal por cada mês completo, ou
respetiva proporção no caso de fração de mês, que faltasse
para o termo da comissão de serviço, com um mínimo
correspondente a três remunerações base mensais.
4 — O tempo decorrido desde a data de produção de
efeitos da sanção até ao trânsito em julgado da decisão
jurisdicional é considerado exercício de funções públicas,
para efeitos do disposto nos números anteriores.
5 — Efetuada a opção referida no n.º 1, o tribunal deve
condenar o órgão ou serviço em conformidade.
Artigo 302.º
Regras especiais relativas ao contrato a termo

1 — Ao contrato a termo aplicam-se as regras gerais
de cessação do contrato, com as alterações constantes do
número seguinte.
2 — Sendo o despedimento declarado ilícito, o empregador público é condenado:
a) No pagamento da indemnização pelos prejuízos
causados, não devendo o trabalhador receber uma compensação inferior à importância correspondente ao valor
das remunerações que deixou de auferir desde a data do
despedimento até ao termo certo ou incerto do contrato,
ou até ao trânsito em julgado da decisão do tribunal, se
aquele termo ocorrer posteriormente;
b) Na reintegração do trabalhador, sem prejuízo da sua
categoria, caso o termo ocorra depois do trânsito em julgado da decisão do tribunal.
SUBSECÇÃO IV

Extinção pelo trabalhador com aviso prévio

Artigo 303.º
Modalidades de extinção

A extinção do vínculo de emprego público por iniciativa
do trabalhador com aviso prévio é feita por denúncia ou
exoneração a pedido do trabalhador, consoante o trabalhador seja titular de um contrato de trabalho em funções
públicas ou de um vínculo de nomeação, respetivamente.
Artigo 304.º
Denúncia do contrato de trabalho em funções públicas

1 — O trabalhador pode denunciar o contrato independentemente de justa causa, mediante comunicação escrita
enviada ao empregador público com a antecedência mínima de 30 ou 60 dias, conforme tenha, respetivamente,
até dois anos ou mais de dois anos de antiguidade no órgão
ou serviço.
2 — Sendo o contrato a termo, o trabalhador que se pretenda desvincular antes do decurso do prazo acordado deve
avisar o empregador público com a antecedência mínima
de 30 dias, se o contrato tiver duração igual ou superior a
seis meses, ou de 15 dias, se for de duração inferior.
3 — No caso de contrato a termo incerto, para o cálculo
do prazo de aviso prévio a que se refere o número anterior
atende-se ao tempo de duração efetiva do contrato.

Artigo 305.º
Exoneração a pedido do trabalhador

A nomeação definitiva cessa por exoneração do trabalhador, que produz efeitos no trigésimo dia a contar da data
da apresentação do respetivo requerimento escrito, exceto
quando o empregador público e o trabalhador acordem
diferentemente.
Artigo 306.º
Falta de cumprimento dos prazos de aviso prévio

Se o trabalhador não cumprir, total ou parcialmente, os
prazos de aviso prévio estabelecidos nos artigos anteriores,
fica obrigado a pagar ao empregador público uma indemnização de valor igual à remuneração base correspondente ao
período de aviso em falta, sem prejuízo da responsabilidade
civil pelos danos eventualmente causados.
SUBSECÇÃO V

Extinção pelo trabalhador com justa causa

Artigo 307.º
Justa causa de extinção do vínculo de emprego público

1 — Ocorrendo justa causa, pode o trabalhador extinguir
imediatamente o vínculo de emprego público.
2 — Constituem justa causa de extinção do vínculo pelo
trabalhador, nomeadamente, os seguintes comportamentos
do empregador público:
a) Falta culposa de pagamento pontual da remuneração;
b) Violação culposa das garantias legais ou convencionais do trabalhador;
c) Aplicação de sanção ilegal;
d) Falta culposa de condições de segurança, higiene e
saúde no trabalho;
e) Lesão culposa de interesses patrimoniais sérios do
trabalhador;
f) Ofensas à integridade física ou moral, liberdade, honra
ou dignidade do trabalhador, puníveis por lei, praticadas
pelo empregador público ou seu representante legítimo.
3 — Constituem ainda justa causa de extinção do vínculo pelo trabalhador, os seguintes factos:
a) Necessidade de cumprimento de obrigações legais
incompatíveis com a continuação do vínculo;
b) Alteração substancial e duradoura das condições de
trabalho no exercício legítimo de poderes do empregador
público;
c) Falta não culposa de pagamento pontual da remuneração.
4 — Para apreciação da justa causa deve atender-se ao
grau de lesão dos interesses do trabalhador e às demais
circunstâncias que no caso se mostrem relevantes.
Artigo 308.º
Procedimento

1 — A declaração de extinção do vínculo pelo trabalhador deve ser feita por escrito, com indicação sucinta
dos factos que a justificam, nos 30 dias subsequentes ao
conhecimento desses factos.
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2 — Se o fundamento da extinção for o da alínea a)
do n.º 3 do artigo anterior, o trabalhador deve notificar o
empregador público logo que possível.

Artigo 312.º
Compensação pela cessação do contrato

1 — A extinção do vínculo com fundamento nos factos
previstos no n.º 2 do artigo 307.º confere ao trabalhador
o direito a uma indemnização, a determinar entre 30 e
60 dias de remuneração base auferida pelo trabalhador por
cada ano completo de antiguidade no exercício de funções
públicas, mas nunca podendo ser inferior a três meses de
remuneração base.
2 — No caso de fração de ano de antiguidade, o valor
da indemnização é calculado proporcionalmente.
3 — No caso de contrato a termo, a indemnização prevista nos números anteriores não pode ser inferior à quantia
correspondente às remunerações vincendas.

1 — A cessação do contrato de trabalho em funções
públicas ao abrigo da presente subsecção confere ao trabalhador o direito a uma compensação calculada nos termos
do Código do Trabalho.
2 — A compensação a que se refere o número anterior
é calculada com base na remuneração base do trabalhador
auferida antes da redução imposta pela situação de requalificação em que se encontrava.
3 — O pagamento da compensação prevista na presente
secção é assegurado pela Secretaria-Geral do Ministério
das Finanças, nos termos do Decreto-Lei n.º 74/70, de 2
de março, alterado pelos Decretos-Leis n.os 793/76, de 5 de
novembro, 275-A/93, de 9 de agosto, e 503/99, de 20 de
novembro, e pela Lei n.º 67-A/2007, de 31 de dezembro,
quando se trate de trabalhadores oriundos de serviços da
administração direta e indireta do Estado.

Artigo 310.º

Artigo 313.º

Impugnação da declaração de extinção do vínculo

Ilicitude da cessação do contrato de trabalho
em funções públicas

Artigo 309.º
Indemnização devida ao trabalhador

1 — A ilicitude da extinção do vínculo pode ser declarada judicialmente em ação intentada pelo empregador
público no prazo de um ano, a contar da data da declaração.
2 — Na ação em que for apreciada a ilicitude da extinção do vínculo apenas são atendíveis para a justificar
os factos constantes da comunicação referida no n.º 1 do
artigo 308.º
3 — No caso de ter sido impugnada a extinção do vínculo, com base em ilicitude do procedimento previsto no
n.º 1 do artigo 308.º, o trabalhador pode corrigir o vício
até ao termo do prazo para contestar, não se aplicando, no
entanto, este regime mais de uma vez.
4 — Não se provando a justa causa de extinção do vínculo, o empregador público tem direito a indemnização
pelos prejuízos causados, não inferior ao montante calculado nos termos do artigo 306.º

O regime da apreciação judicial do despedimento ou
demissão é aplicável ao ato que declara a cessação do
contrato de trabalho em funções públicas na sequência de
processo de requalificação.

PARTE III
Direito coletivo

TÍTULO I
Estruturas de representação
coletiva dos trabalhadores
CAPÍTULO I
Disposições gerais

SECÇÃO III
Cessação do contrato de trabalho em funções públicas
na sequência de processo
de reorganização de serviços e racionalização de efetivos

Artigo 311.º
Procedimento

1 — O contrato de trabalho em funções públicas cessa
na sequência de processo de reorganização de serviços ou
de racionalização de efetivos realizado nos termos da presente lei, se, após o decurso da primeira fase do processo de
requalificação, o trabalhador não abrangido pela segunda
fase não tiver reiniciado funções em órgão ou serviço.
2 — Esgotado o período de requalificação sem reinício
de funções, o trabalhador é notificado da declaração emitida pela entidade gestora do sistema de requalificação da
inexistência de outros postos de trabalho compatíveis com
a sua categoria ou qualificação profissional.
3 — O contrato de trabalho cessa no prazo de 30 dias,
a contar da notificação referida no número anterior.

Artigo 314.º
Representação coletiva dos trabalhadores
em funções públicas

1 — Os trabalhadores em funções públicas têm o direito
de criar estruturas de representação coletiva para defesa
dos seus direitos e interesses, nomeadamente comissões
de trabalhadores e associações sindicais, sem prejuízo das
restrições estabelecidas em lei especial.
2 — Às estruturas de representação coletiva dos trabalhadores em funções públicas é aplicável o regime do
Código do Trabalho, com as necessárias adaptações e as
especificidades constantes da presente lei.
Artigo 315.º
Crédito de horas dos representantes dos trabalhadores

Os trabalhadores em funções públicas eleitos para as
estruturas de representação coletiva dos trabalhadores
beneficiam de crédito de horas, nos termos previstos no
Código do Trabalho e na presente lei.
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Artigo 316.º
Faltas

1 — As ausências dos trabalhadores eleitos para as estruturas de representação coletiva no desempenho das suas
funções e que excedam o crédito de horas consideram-se
faltas justificadas e contam, salvo para efeito de remuneração, como tempo de serviço efetivo.
2 — Relativamente aos delegados sindicais, apenas se
consideram justificadas, para além das que correspondam
ao gozo do crédito de horas, as ausências motivadas pela
prática de atos necessários e inadiáveis no exercício das
suas funções, as quais contam, salvo para efeito de remuneração, como tempo de serviço efetivo.
3 — As ausências a que se referem os números anteriores são comunicadas, pelo trabalhador ou estrutura
de representação coletiva em que se insere, por escrito,
com um dia de antecedência, com referência às datas e ao
número de dias de que os respetivos trabalhadores necessitam para o exercício das suas funções, ou, em caso de
impossibilidade de previsão, nas 48 horas imediatas ao
primeiro dia de ausência.
4 — A inobservância do disposto no número anterior
torna as faltas injustificadas.
Artigo 317.º
Proteção em caso de procedimento disciplinar,
despedimento ou demissão

1 — A suspensão preventiva de trabalhador eleito para
as estruturas de representação coletiva não obsta a que
o mesmo possa ter acesso aos locais e atividades que se
compreendam no exercício normal dessas funções.
2 — Na pendência de processo para apuramento de
responsabilidade disciplinar, civil ou criminal, com fundamento em exercício abusivo de direitos na qualidade
de membro de estrutura de representação coletiva dos
trabalhadores, aplica-se ao trabalhador visado o disposto
no número anterior.
3 — O despedimento ou demissão de trabalhador candidato a corpos sociais das associações sindicais, bem como
do que exerça ou haja exercido funções nos mesmos corpos
sociais há menos de três anos, presume-se feito sem justa
causa ou motivo justificativo.
4 — No caso de o trabalhador despedido ou demitido
ser representante sindical ou membro de comissão de trabalhadores, tendo sido interposta providência cautelar de
suspensão do despedimento ou demissão, esta só não é
decretada se o tribunal concluir pela existência de probabilidade séria de verificação da justa causa ou do motivo
justificativo invocados.
5 — As ações que tenham por objeto litígios relativos
ao despedimento ou demissão dos trabalhadores referidos
no número anterior têm natureza urgente.
6 — Em caso de ilicitude do despedimento ou demissão de trabalhador membro de estrutura de representação
coletiva, este tem o direito de optar entre a reintegração no
órgão ou serviço e uma indemnização calculada nos termos
previstos na presente lei ou estabelecida em instrumento
de regulamentação coletiva de trabalho, nunca inferior à
remuneração base correspondente a seis meses.
Artigo 318.º
Proteção em caso de mobilidade

1 — Os trabalhadores eleitos para as estruturas de representação coletiva, bem como na situação de candidatos, até

dois anos após o fim do respetivo mandato, não podem ser
mudados de local de trabalho sem o seu acordo expresso
e sem audição da estrutura a que pertencem.
2 — O disposto no número anterior não é aplicável
quando a mudança de local de trabalho resultar da mudança
de instalações do órgão ou serviço ou decorrer de normas
legais aplicáveis a todos os seus trabalhadores.
Artigo 319.º
Informações confidenciais

1 — O membro de estrutura de representação coletiva
dos trabalhadores não pode revelar aos trabalhadores ou
a terceiros informações que tenha recebido, no âmbito de
direito de informação ou consulta, e que sejam de acesso
restrito nos termos do disposto no regime de acesso aos
documentos administrativos ou diploma especial.
2 — O dever de confidencialidade mantém-se após a
cessação do mandato de membro de estrutura de representação coletiva dos trabalhadores.
CAPÍTULO II
Comissões de trabalhadores
SECÇÃO I
Disposições gerais sobre comissões de trabalhadores

Artigo 320.º
Princípios gerais relativos a comissões, subcomissões
e comissões coordenadoras

1 — Os trabalhadores têm direito de criar, em cada
empregador público, uma comissão de trabalhadores, para
defesa dos seus interesses e para o exercício dos direitos
previstos na Constituição e na lei.
2 — Nos empregadores públicos com estabelecimentos
periféricos ou unidades orgânicas desconcentradas podem
ser criadas subcomissões de trabalhadores.
3 — Podem ser criadas comissões coordenadoras para
articulação de atividades das comissões de trabalhadores constituídas em diferentes empregadores públicos do
mesmo ministério ou de vários ministérios que prossigam
atribuições de natureza análoga, bem como para o desempenho de outros direitos consignados na lei.
Artigo 321.º
Número de membros de comissão de trabalhadores,
comissão coordenadora ou subcomissão

1 — O número de membros da comissão de trabalhadores não pode exceder os seguintes:
a) Em empregadores públicos com menos de 50 trabalhadores, dois;
b) Em empregadores públicos com 50 a 200 trabalhadores, três;
c) Em empregadores públicos com 201 a 500 trabalhadores, três a cinco;
d) Em empregadores públicos com 501 a 1 000 trabalhadores, cinco a sete;
e) Em empregadores públicos com mais de 1 000 trabalhadores, sete a 11.
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2 — O número de membros da subcomissão de trabalhadores não pode exceder os seguintes:
a) Nos estabelecimentos ou unidades orgânicas com
50 a 200 trabalhadores, três;
b) Nos estabelecimentos ou unidades orgânicas com
mais de 200 trabalhadores, cinco.
3 — Nos estabelecimentos ou unidades orgânicas com
menos de 50 trabalhadores, a função da subcomissão de
trabalhadores é assegurada por um só membro.
4 — O número de membros da comissão coordenadora
não pode exceder o número das comissões de trabalhadores
que a mesma coordena, nem o máximo de 11 membros.
Artigo 322.º
Reunião de trabalhadores no local de trabalho
convocada por comissão de trabalhadores

A realização de reunião de trabalhadores no local de
trabalho, convocada por comissão de trabalhadores, bem
como o respetivo procedimento, observam o disposto no
Código do Trabalho.
Artigo 323.º
Crédito de horas de membros das comissões

1 — Para o exercício da sua atividade, o membro das
seguintes estruturas tem direito ao seguinte crédito mensal
de horas:
a) Subcomissões de trabalhadores, oito horas;
b) Comissões de trabalhadores, 25 horas;
c) Comissões coordenadoras, 20 horas.
2 — Nos órgãos ou serviços com menos de 50 trabalhadores, o crédito de horas referido no número anterior
é reduzido a metade.
3 — Nos órgãos ou serviços com mais de 1 000 trabalhadores, a comissão de trabalhadores pode deliberar,
por unanimidade, redistribuir pelos seus membros um
montante global correspondente à soma dos créditos de
horas de todos eles, com o limite individual de 40 horas
mensais.
4 — Os membros das estruturas referidas no n.º 1 estão
obrigados, para além do limite aí estabelecido, e ressalvado o disposto nos n.os 2 e 3, à prestação de trabalho nas
condições normais.
5 — Não pode haver lugar a cumulação de crédito de
horas pelo facto de um trabalhador pertencer a mais de
uma das estruturas referidas no n.º 1.
SECÇÃO II
Direitos das comissões de trabalhadores
SUBSECÇÃO I

Disposições gerais

Artigo 324.º
Direitos da comissão e subcomissão de trabalhadores

1 — A comissão de trabalhadores tem direito,
nomeadamente, a:
a) Receber todas as informações necessárias ao exercício da sua atividade;

b) Exercer o controlo de gestão nos respetivos empregadores públicos;
c) Participar nos procedimentos relativos aos trabalhadores, no âmbito dos processos de reorganização de
órgãos ou serviços;
d) Participar na elaboração da legislação do trabalho,
diretamente ou por intermédio das respetivas comissões
coordenadoras.
2 — As subcomissões de trabalhadores podem exercer
estes direitos, nos termos previstos no Código do Trabalho.
Artigo 325.º
Reuniões da comissão de trabalhadores com o dirigente
máximo ou órgão de direção do órgão ou serviço

1 — A comissão de trabalhadores tem o direito de reunir
periodicamente com o dirigente máximo do serviço ou com
o órgão de direção do empregador público para discussão
e análise dos assuntos relacionados com o exercício dos
seus direitos, devendo realizar-se, pelo menos, uma reunião
em cada mês.
2 — Da reunião referida no número anterior é lavrada
ata, elaborada pelo órgão ou serviço, que deve ser assinada
por todos os presentes.
3 — O disposto nos números anteriores aplica-se igualmente às subcomissões de trabalhadores, em relação aos
dirigentes dos respetivos estabelecimentos periféricos ou
unidades orgânicas desconcentradas.
SUBSECÇÃO II

Informação e consulta

Artigo 326.º
Conteúdo do direito a informação

A comissão de trabalhadores tem direito de informação
sobre:
a) Plano e relatório de atividades;
b) Orçamento;
c) Gestão dos recursos humanos, em função dos mapas
de pessoal;
d) Prestação de contas, incluindo balancetes, contas de
gerência e relatórios de gestão.
e) Projetos de reorganização do órgão ou serviço.
Artigo 327.º
Obrigatoriedade de parecer prévio

Sem prejuízo dos pareceres obrigatórios previstos noutros diplomas, designadamente em matéria de balanço
social e estatuto disciplinar, têm de ser obrigatoriamente
precedidos de parecer escrito da comissão de trabalhadores
os seguintes atos do empregador público:
a) Regulação da utilização de equipamento tecnológico
para vigilância a distância no local de trabalho;
b) Tratamento de dados biométricos;
c) Elaboração de regulamentos internos do órgão ou
serviço;
d) Definição e organização dos horários de trabalho
aplicáveis a todos ou a parte dos trabalhadores do órgão
ou serviço;
e) Elaboração do mapa de férias dos trabalhadores do
órgão ou serviço;
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f) Quaisquer medidas de que resulte uma diminuição
substancial do número de trabalhadores do órgão ou serviço ou agravamento substancial das suas condições de
trabalho e, ainda, as decisões suscetíveis de desencadear
mudanças substanciais no plano da organização de trabalho
ou dos contratos.
SUBSECÇÃO III

Controlo de gestão do empregador público

Artigo 328.º
Finalidade e conteúdo do controlo de gestão

1 — O controlo de gestão visa promover o empenhamento responsável dos trabalhadores na vida do empregador público.
2 — No exercício do direito do controlo de gestão, a
comissão de trabalhadores pode:
a) Apreciar e emitir parecer sobre os orçamentos do
órgão ou serviço e respetivas alterações, bem como acompanhar a respetiva execução;
b) Promover a adequada utilização dos recursos técnicos, humanos e financeiros;
c) Promover, junto dos órgãos de direção e dos trabalhadores, medidas que contribuam para a melhoria da
atividade do empregador público, designadamente nos
domínios dos equipamentos técnicos e da simplificação
administrativa;
d) Apresentar aos órgãos competentes do empregador
público sugestões, recomendações ou críticas tendentes à
qualificação inicial e à formação contínua dos trabalhadores e, em geral, à melhoria da qualidade de vida no trabalho
e das condições de segurança e saúde;
e) Defender, junto dos órgãos de direção e fiscalização
do empregador público e das autoridades competentes, os
legítimos interesses dos trabalhadores.
Artigo 329.º
Limites ao controlo de gestão

1 — O controlo de gestão nos empregadores públicos
não pode ser exercido em matérias sujeitas ao regime de
segredo previstos na lei.
2 — O controlo de gestão nos empregadores públicos
não pode ser exercido ainda em relação às seguintes atividades:
a) Defesa nacional;
b) Representação externa do Estado;
c) Informações de segurança;
d) Investigação criminal;
e) Segurança pública, quer em meio livre quer em meio
institucional;
f) Inspeção.
3 — Excluem-se igualmente do controlo de gestão as
atividades que envolvam, por via direta ou delegada, competências dos órgãos de soberania, bem como das assembleias legislativas das regiões autónomas e dos governos
regionais.
4 — Os limites constantes deste artigo são igualmente
aplicáveis às comissões coordenadoras.

SECÇÃO III
Constituição e extinção da comissão de trabalhadores

Artigo 330.º
Disposição geral

A constituição, aprovação de estatutos e eleição de
comissão de trabalhadores segue, com as necessárias
adaptações, o disposto no Código do Trabalho, com as
especialidades constantes da presente secção.
Artigo 331.º
Registo

1 — As comissões e subcomissões de trabalhadores são
registadas no ministério responsável pela área da Administração Pública.
2 — Para efeitos do disposto no número anterior, a comissão eleitoral deve, no prazo de 15 dias, a contar da data
do apuramento dos resultados eleitorais, requerer junto do
ministério responsável pela área da Administração Pública
o registo da constituição da comissão de trabalhadores e da
aprovação dos estatutos ou das suas alterações, juntando os
estatutos aprovados ou alterados, bem como cópias certificadas das atas da comissão eleitoral e das mesas de voto,
acompanhadas dos documentos de registo dos votantes.
3 — A comissão eleitoral deve, no prazo de 15 dias, a
contar da data do apuramento, requerer junto do ministério
responsável pela área da Administração Pública o registo
da eleição dos membros da comissão de trabalhadores e
das subcomissões de trabalhadores, juntando cópias certificadas das listas concorrentes, bem como das atas da
comissão eleitoral e das mesas de voto, acompanhadas
dos documentos de registo dos votantes.
4 — As comissões de trabalhadores que participaram na
constituição da comissão coordenadora devem, no prazo
de 15 dias, requerer junto do ministério responsável pela
área da Administração Pública o registo da constituição
da comissão coordenadora e da aprovação dos estatutos
ou das suas alterações, juntando os estatutos aprovados ou
alterados, bem como cópias certificadas da ata da reunião
em que foi constituída a comissão e do documento de
registo dos votantes.
5 — As comissões de trabalhadores que participaram
na eleição da comissão coordenadora devem, no prazo de
15 dias, requerer junto do ministério responsável pela área
da Administração Pública o registo da eleição dos membros
da comissão coordenadora, juntando cópias certificadas
das listas concorrentes, bem como da ata da reunião e do
documento de registo dos votantes.
6 — O ministério responsável pela área da Administração Pública regista, no prazo de 10 dias:
a) A constituição da comissão de trabalhadores e da
comissão coordenadora, bem como a aprovação dos respetivos estatutos ou das suas alterações;
b) A eleição dos membros da comissão de trabalhadores,
das subcomissões de trabalhadores e da comissão coordenadora e publica a respetiva composição.
Artigo 332.º
Publicação

1 — O ministério responsável pela área da Administração Pública procede à publicação na 2.ª série do Diário
da República:
a) Dos estatutos da comissão de trabalhadores e da
comissão coordenadora, ou das suas alterações;
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b) Da composição da comissão de trabalhadores, das
subcomissões de trabalhadores e da comissão coordenadora.
2 — A comissão de trabalhadores, a subcomissão ou a
comissão coordenadora só pode iniciar as suas atividades
depois da publicação dos estatutos e da respetiva composição, nos termos do número anterior.
Artigo 333.º
Controlo de legalidade da constituição
e dos estatutos das comissões

1 — Após o registo da constituição da comissão de
trabalhadores e da aprovação dos estatutos ou das suas
alterações, o ministério responsável pela área da Administração Pública remete, no prazo de oito dias, a contar
da publicação, cópias certificadas das atas da comissão
eleitoral e das mesas de voto, dos documentos de registo
dos votantes, dos estatutos aprovados ou alterados e do
requerimento de registo, bem como a apreciação fundamentada sobre a legalidade da constituição da comissão
de trabalhadores e dos estatutos ou das suas alterações,
ao magistrado do Ministério Público da área da sede do
respetivo órgão ou serviço.
2 — Caso os estatutos contenham disposições contrárias
à lei, o ministério responsável pela área da Administração
Pública, no prazo referido no número anterior, notifica os
interessados para que estes as alterem no prazo de 180 dias.
3 — Caso não haja alteração no prazo referido no número anterior, o ministério responsável pela área da Administração Pública procede de acordo com o disposto
no n.º 1.
4 — O disposto nos números anteriores é aplicável, com
as necessárias adaptações, à constituição e aprovação dos
estatutos da comissão coordenadora.
Artigo 334.º
Fusão de serviços

Em caso de extinção de um serviço e da sua incorporação num outro, sempre que neste não exista comissão de
trabalhadores, a existente no serviço incorporado continua
em funções por um período de dois meses a contar da
fusão ou até que nova estrutura entretanto eleita inicie as
respetivas funções.
Artigo 335.º
Extinção judicial

Quando não tenha sido requerido o registo da eleição
dos membros da comissão de trabalhadores, ou da comissão coordenadora, num período de seis anos a contar
do último registo, o ministério responsável pela área da
Administração Pública deve comunicar o facto ao magistrado do Ministério Público no tribunal competente, o
qual promove, no prazo de 15 dias, a contar da receção
dessa comunicação, a declaração judicial de extinção da
respetiva comissão.
Artigo 336.º
Cancelamento do registo

1 — A extinção da comissão de trabalhadores ou comissão coordenadora deve ser comunicada ao ministério
responsável pela área da Administração Pública, para que
se proceda de imediato ao cancelamento do registo da sua

constituição e dos seus estatutos e à publicação de aviso
na 2.ª série do Diário da República.
2 — O ministério responsável pela área da Administração Pública remete ao magistrado do Ministério Público
no tribunal competente cópia certificada da comunicação
relativa à extinção voluntária, acompanhada de apreciação
fundamentada sobre a legalidade da deliberação, nos oito
dias posteriores à publicação do aviso referido no número
anterior.
3 — No caso de a deliberação de extinção ser desconforme com a lei ou os estatutos, o magistrado do Ministério
Público promove, no prazo de 15 dias, a contar da receção,
a declaração judicial de nulidade da deliberação.
4 — O tribunal comunica a declaração judicial de nulidade da deliberação de extinção, transitada em julgado, ao
ministério responsável pela área da Administração Pública,
o qual revoga o cancelamento e promove a publicação
imediata de aviso na 2.ª série do Diário da República.
5 — A extinção da comissão de trabalhadores ou da
comissão coordenadora ou a revogação do cancelamento
produz efeitos a partir da publicação do respetivo aviso.
CAPÍTULO III
Associações sindicais
SECÇÃO I
Disposições gerais

Artigo 337.º
Direito de associação sindical

1 — Os trabalhadores em funções públicas têm o direito de constituir associações sindicais a todos os níveis,
para defesa e promoção dos seus interesses socioprofissionais.
2 — As associações sindicais de trabalhadores em funções públicas estão sujeitas ao disposto no Código do
Trabalho, com as necessárias adaptações.
Artigo 338.º
Direitos das associações sindicais

1 — As associações sindicais referidas no artigo anterior
têm, nomeadamente, o direito de:
a) Celebrar acordos coletivos de trabalho;
b) Prestar serviços de caráter económico e social aos
seus associados;
c) Participar na elaboração da legislação do trabalho;
d) Participar nos procedimentos relativos aos trabalhadores, no âmbito de processos de reorganização de órgãos
ou serviços;
e) Estabelecer relações ou filiar-se em organizações
sindicais internacionais.
2 — É reconhecida às associações sindicais legitimidade processual para defesa dos direitos e interesses coletivos e para a defesa coletiva dos direitos e interesses
individuais legalmente protegidos dos trabalhadores que
representem.
3 — As associações sindicais beneficiam da isenção
do pagamento das custas para defesa dos direitos e dos
interesses coletivos dos trabalhadores que representam,
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aplicando-se no demais o regime previsto no Regulamento das Custas Processuais, aprovado pelo Decreto-Lei
n.º 34/2008, de 26 de fevereiro, na redação atual.
SECÇÃO II
Constituição e organização das associações

Artigo 339.º
Comunicações ao membro do Governo responsável
pela área da Administração Pública

1 — À constituição, extinção e organização de associações sindicais de trabalhadores em funções públicas
aplica-se do disposto no Código de Trabalho.
2 — O ministério responsável pela área laboral remete,
oficiosamente, ao membro do Governo responsável pela
área da Administração Pública:
a) Cópia dos estatutos da associação sindical;
b) Identificação dos membros da direção eleitos, bem
como cópia da ata da assembleia que os elegeu.
3 — O ministério responsável pela área laboral comunica, oficiosamente, ao membro do Governo responsável
pela área da Administração Pública o cancelamento do
registo da associação sindical.
SECÇÃO III
Atividade sindical no órgão ou serviço

Artigo 340.º
Atividade sindical

1 — Os trabalhadores e os sindicatos têm direito a desenvolver atividade sindical no órgão ou serviço do empregador público, nomeadamente através de delegados
sindicais, comissões sindicais e comissões intersindicais.
2 — O exercício do direito referido no número anterior
não pode comprometer a realização do interesse público e
o normal funcionamento dos órgãos ou serviços.
Artigo 341.º
Reunião de trabalhadores no local de trabalho

1 — Os trabalhadores podem reunir-se no local de trabalho:
a) Fora do horário de trabalho observado pela generalidade dos trabalhadores, mediante convocação do órgão
competente da associação sindical, do delegado sindical
ou da comissão sindical ou intersindical, sem prejuízo do
normal funcionamento dos serviços, no caso de trabalho
por turnos ou de trabalho suplementar;
b) Durante o horário de trabalho observado pela generalidade dos trabalhadores, até um período máximo de 15
horas por ano, que contam como tempo de serviço efetivo,
desde que assegurem o funcionamento dos serviços de
natureza urgente e essencial.
2 — Para efeitos do n.º 1 do artigo anterior, as reuniões
podem ser convocadas:
a) Pela comissão sindical ou pela comissão intersindical;
b) Excecionalmente, pelas associações sindicais ou os
respetivos delegados.

3 — Compete exclusivamente às associações sindicais
reconhecer a existência das circunstâncias excecionais que
justificam a realização da reunião.
4 — É aplicável à realização das reuniões o disposto
no Código do Trabalho para as reuniões convocadas pelas
comissões de trabalhadores, com as necessárias adaptações.
5 — Os membros da direção das associações sindicais
que não trabalhem no órgão ou serviço podem participar
nas reuniões mediante comunicação dos promotores ao
empregador público com a antecedência mínima de seis
horas.
Artigo 342.º
Número de delegados sindicais

1 — O número máximo de delegados sindicais que
beneficiam do regime de proteção previsto na presente
lei e no Código do Trabalho é determinado da seguinte
forma:
a) Órgão ou serviço, estabelecimento periférico ou unidade orgânica desconcentrada com menos de 50 trabalhadores sindicalizados, um;
b) Órgão ou serviço, estabelecimento periférico ou unidade orgânica desconcentrada com 50 a 99 trabalhadores
sindicalizados, dois;
c) Órgão ou serviço, estabelecimento periférico ou unidade orgânica desconcentrada com 100 a 199 trabalhadores
sindicalizados, três;
d) Órgão ou serviço, estabelecimento periférico ou unidade orgânica desconcentrada com 200 a 499 trabalhadores
sindicalizados, seis;
e) Órgão ou serviço, estabelecimento periférico ou
unidade orgânica desconcentrada com 500 ou mais trabalhadores sindicalizados, o número resultante da seguinte
fórmula:
6 + [(n - 500): 200]
em que n é o número de trabalhadores sindicalizados.
2 — O resultado apurado nos termos da alínea e) do
número anterior é arredondado para a unidade imediatamente superior.
Artigo 343.º
Informação e consulta de delegado sindical

1 — Os delegados sindicais gozam do direito a informação e consulta relativamente às matérias constantes das
suas atribuições.
2 — O direito a informação e consulta abrange, para
além de outras referidas na lei ou identificadas em acordo
coletivo de trabalho, as seguintes matérias:
a) A informação sobre a evolução recente e a evolução
provável das atividades do órgão ou serviço, do estabelecimento periférico ou da unidade orgânica desconcentrada
e a sua situação financeira;
b) A informação e consulta sobre a situação, a estrutura
e a evolução provável do emprego no órgão ou serviço
e sobre as eventuais medidas de antecipação previstas,
nomeadamente em caso de ameaça para o emprego;
c) A informação e consulta sobre as decisões suscetíveis
de desencadear mudanças substanciais a nível da organização do trabalho ou dos contratos de trabalho.
3 — Os delegados sindicais devem requerer, por escrito,
respetivamente, ao órgão de direção do órgão ou serviço
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ou ao dirigente do estabelecimento periférico ou da unidade orgânica desconcentrada, os elementos de informação
respeitantes às matérias referidas nos números anteriores.
4 — As informações são-lhes prestadas, por escrito, no
prazo de 10 dias, salvo se, pela sua complexidade, se justificar prazo maior, que nunca deve ser superior a 30 dias.
5 — Quando esteja em causa a tomada de decisões por
parte do empregador público, no exercício dos poderes de
direção e de organização decorrentes do contrato de trabalho, os procedimentos de informação e consulta devem ser
conduzidos, por ambas as partes, no sentido de alcançar,
sempre que possível, o consenso.
6 — No âmbito do direito a informação e consulta, está
vedado o acesso a matérias sujeitas ao regime de segredo
previsto na lei.
Artigo 344.º
Crédito de horas de delegado sindical

1 — Cada delegado sindical dispõe, para o exercício das
suas funções, de um crédito de 12 horas por mês.
2 — Até 15 de janeiro de cada ano civil, deve a associação sindical comunicar aos órgãos ou serviços onde os
mesmos exercem funções, a identificação dos delegados
sindicais beneficiários do crédito de horas.
Artigo 345.º
Crédito de horas dos membros da direção
de associação sindical

1 — Sem prejuízo do disposto em instrumento de regulamentação coletiva de trabalho, o número máximo de
membros da direção da associação sindical que beneficiam do crédito de horas é determinado da seguinte forma:
a) Associações sindicais com um número igual ou inferior a 200 associados, um membro;
b) Associações sindicais com mais de 200 associados,
um membro por cada 200 associados ou fração, até ao
limite máximo de 50 membros.
2 — Nas associações sindicais cuja organização interna
compreenda estruturas de direção de base regional ou
distrital beneficiam ainda do crédito de horas, numa das
seguintes soluções:
a) Nas estruturas de base regional, até ao limite máximo
de sete, um membro por cada 200 associados ou fração
correspondente a, pelo menos, 100 associados, até ao limite máximo de 20 membros da direção de cada estrutura;
b) Nas estruturas de base distrital, até ao limite máximo
de 18, um membro por cada 200 associados ou fração correspondente a, pelo menos, 100 associados, até ao limite
máximo de sete membros da direção de cada estrutura.
3 — Da aplicação conjugada dos n.os 1 e 2 deve corrigir-se o resultado para que não se verifique um número inferior a 1,5 do resultado da aplicação do disposto na alínea b)
do n.º 1, considerando-se, para o efeito, que o limite máximo aí referido é de 100 membros.
4 — Quando as associações sindicais compreendam
estruturas distritais no continente e estruturas nas regiões
autónomas, aplica-se-lhes o disposto na alínea b) do n.º 2
e o disposto na alínea a) do mesmo número até ao limite
máximo de duas estruturas.
5 — Em alternativa ao disposto nos números anteriores,
sem prejuízo do disposto em instrumento de regulamenta-

ção coletiva de trabalho, o número máximo de membros
da direção de associações sindicais representativas de trabalhadores das autarquias locais que beneficiam do crédito
de horas é determinado da seguinte forma:
a) Município em que exercem funções 25 a 49 trabalhadores sindicalizados, um membro;
b) Município em que exercem funções 50 a 99 trabalhadores sindicalizados, dois membros;
c) Município em que exercem funções 100 a 199 trabalhadores sindicalizados, três membros;
d) Município em que exercem funções 200 a 499 trabalhadores sindicalizados, quatro membros;
e) Município em que exercem funções 500 a 999 trabalhadores sindicalizados, seis membros;
f) Município em que exercem funções 1000 a
1999 trabalhadores sindicalizados, sete membros;
g) Município em que exercem funções 2000 a
4999 trabalhadores sindicalizados, oito membros;
h) Município em que exercem funções 5000 a
9999 trabalhadores sindicalizados, 10 membros;
i) Município em que exercem funções 10 000 ou mais
trabalhadores sindicalizados, 12 membros.
6 — Para o exercício das suas funções, cada membro
da direção beneficia, nos termos dos números anteriores,
do crédito de horas correspondente a quatro dias de trabalho por mês, que pode utilizar em períodos de meio dia,
mantendo o direito à remuneração.
7 — Até 15 de janeiro de cada ano civil, salvo se a especificidade do ciclo de atividade justificar um calendário
diverso, a associação sindical deve comunicar à DGAEP:
a) O número total de associados, por estrutura de direção;
b) A identificação dos membros de direção beneficiários
do crédito de horas e respetivo serviço de origem.
8 — A associação sindical deve ainda, no mesmo prazo,
comunicar aos órgãos ou serviços onde os mesmos exercem
funções a identificação dos membros de direção beneficiários do crédito de horas.
9 — Em caso de alteração da composição da direção
sindical, as comunicações previstas nos dois números anteriores devem ser efetuadas no prazo de 15 dias.
10 — A associação sindical deve comunicar, com um dia
de antecedência ou, em caso de impossibilidade, num dos
dois dias úteis imediatos, aos órgãos ou serviços onde exercem funções os membros da direção referidos nos números
anteriores, as datas e o número de dias que os mesmos
necessitam para o exercício das respetivas funções.
11 — O disposto nos números anteriores não prejudica
a possibilidade de a direção da associação sindical atribuir
créditos de horas a outros membros da mesma, ainda que
pertencentes a serviços diferentes, e independentemente
de estes se integrarem na administração direta ou indireta
do Estado, na administração regional, na administração
autárquica ou noutra pessoa coletiva pública, desde que, em
cada ano civil, não ultrapasse o montante global do crédito
de horas atribuído nos termos dos n.os 1 a 3 e comunique
tal facto à DGAEP e ao órgão ou serviço em que exercem
funções, com a antecedência mínima de 15 dias.
12 — Os membros da direção de federação, união ou
confederação não beneficiam de crédito de horas, aplicando-se-lhes o disposto no número seguinte.
13 — Os membros da direção de federação, união ou
confederação podem celebrar acordos de cedência de inte-
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resse público para o exercício de funções sindicais naquelas
estruturas de representação coletiva, sendo as respetivas remunerações asseguradas pelo empregador público cedente,
até ao seguinte número máximo de membros da direção:
a) Quatro membros, no caso das confederações sindicais que representem, pelo menos, 5 % do universo dos
trabalhadores que exercem funções públicas;
b) No caso de federações, dois membros por cada
10 000 associados ou fração correspondente, pelo menos,
a 5000 associados, até ao limite máximo de 10 membros;
c) Um membro, quando se trate de união de âmbito distrital ou regional e represente, pelo menos, 5 % do universo
dos trabalhadores que exerçam funções na respetiva área.
14 — Para os efeitos previstos na alínea b) do número
anterior, deve atender-se ao número de trabalhadores filiados nas associações que fazem parte daquelas estruturas
de representação coletiva de trabalhadores.
15 — A DGAEP, bem como a entidade em que esta, em
razão da especificidade das carreiras, delegue essa função,
mantém atualizados mecanismos de acompanhamento e
controlo do sistema de créditos e cedências de interesse
público previstos nos números anteriores.
Artigo 346.º
Faltas

1 — Os membros da direção das associações sindicais,
cuja identificação é comunicada à DGAEP e ao órgão ou
serviço em que exercem funções nos termos da presente lei,
usufruem ainda, para além do crédito de horas, do direito a
faltas justificadas, que contam, para todos os efeitos legais,
como serviço efetivo, salvo quanto à remuneração.
2 — Os demais membros da direção usufruem do direito
a faltas justificadas, até ao limite de 33 faltas por ano, que
contam, para todos os efeitos legais, como serviço efetivo,
salvo quanto à remuneração.
3 — Quando as faltas determinadas pelo exercício de
atividade sindical se prolongarem para além de um mês,
aplica-se o regime de suspensão do contrato por facto
respeitante ao trabalhador.
4 — O disposto no número anterior não é aplicável aos
membros da direção cuja ausência no local de trabalho,
para além de um mês, seja determinada pela cumulação
do crédito de horas.

TÍTULO II
Negociação coletiva

2 — O direito de negociação coletiva dos trabalhadores
é exercido exclusivamente pelas associações sindicais que,
nos termos dos respetivos estatutos, representem interesses de trabalhadores em funções públicas e se encontrem
devidamente registadas.
3 — A negociação coletiva visa:
a) Obter um acordo sobre as matérias que integram o
estatuto dos trabalhadores em funções públicas, a incluir
em atos legislativos ou regulamentos administrativos aplicáveis a estes trabalhadores;
b) Celebrar um instrumento de regulamentação coletiva
convencional aplicável a trabalhadores com contrato de
trabalho em funções públicas.
Artigo 348.º
Princípios

1 — O empregador público e as associações sindicais
respeitam o princípio da boa-fé na negociação coletiva,
nomeadamente respondendo com a máxima brevidade,
quer aos pedidos de reunião solicitados, quer às propostas
mútuas, fazendo-se representar nas reuniões destinadas
à negociação e à prevenção ou resolução de conflitos.
2 — As consultas dos representantes do empregador
público e dos trabalhadores, através das suas organizações
sindicais, devem ser feitas com brevidade e não suspendem
ou interrompem a marcha do procedimento de negociação,
salvo se as partes nisso expressamente acordarem.
3 — Cada uma das partes pode solicitar à outra as informações consideradas necessárias ao exercício adequado
do direito de negociação coletiva, designadamente os estudos e elementos de ordem técnica ou estatística, não
confidenciais, e que sejam considerados indispensáveis à
fundamentação das propostas e das contrapropostas.
4 — Na negociação coletiva relativa ao estatuto dos trabalhadores em funções públicas, a Administração Pública
e as associações sindicais devem assegurar a apreciação,
discussão e resolução das questões colocadas numa perspetiva global e comum a todos os serviços e organismos e
aos trabalhadores no seu conjunto, respeitando o princípio
da prossecução do interesse público.
5 — No processo de negociação para a celebração de
instrumento de regulamentação coletiva convencional, não
pode ser recusado o fornecimento de planos e relatórios de
atividades dos órgãos ou serviços nem, em qualquer caso,
a indicação do número de trabalhadores, por categoria, que
se situem no âmbito de aplicação do acordo a celebrar.
Artigo 349.º
Legitimidade

CAPÍTULO I
Princípios gerais
SECÇÃO I
Disposições gerais

Artigo 347.º
Direito de negociação coletiva

1 — É garantido aos trabalhadores com vínculo de emprego público o direito de negociação coletiva nos termos
da presente lei.

1 — Têm legitimidade para a negociação coletiva, em
representação dos trabalhadores, as seguintes entidades:
a) As confederações sindicais com assento na Comissão
Permanente de Concertação Social;
b) As associações sindicais com um número de trabalhadores sindicalizados que corresponda a, pelo menos,
5 % do número total de trabalhadores que exercem funções
públicas;
c) As associações sindicais que representem trabalhadores de todas as administrações públicas e, na administração
do Estado, em todos os ministérios, desde que o número
de trabalhadores sindicalizados corresponda a, pelo me-
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nos, 2,5 % do número total de trabalhadores que exercem
funções públicas;
d) No caso de negociação coletiva sectorial, estando em
causa matérias relativas a carreiras especiais, as associações sindicais com assento na Comissão Permanente de
Concertação Social e as associações sindicais que representem, pelo menos, 5 % do número total dos trabalhadores
integrados na carreira especial em causa.
2 — Consideram-se representantes das associações sindicais na negociação coletiva:
a) Os membros das respetivas direções, portadores de
credencial com poderes bastantes para negociar;
b) Os portadores de mandato escrito conferido pelas
direções das associações sindicais, do qual constem expressamente poderes para negociar.
3 — A revogação do mandato previsto no número anterior só é eficaz após comunicação aos serviços competentes
da Administração Pública.
4 — O empregador público é representado no processo
de negociação coletiva pelo Governo, do seguinte modo:
a) Na negociação coletiva geral, através dos membros do
Governo responsáveis pela área da Administração Pública,
que coordena, e das finanças;
b) Na negociação coletiva sectorial, através do membro
do Governo responsável pelo setor, que coordena, e dos
membros do Governo responsáveis pelas áreas das finanças
e da Administração Pública.
5 — As entidades referidas no número anterior podem
intervir na negociação coletiva diretamente ou através de
representantes.
6 — Compete à DGAEP apoiar o membro do Governo
responsável pela área da Administração Pública no processo de negociação coletiva.
CAPÍTULO II
Negociação coletiva sobre o estatuto
dos trabalhadores em funções públicas
Artigo 350.º
Objeto da negociação coletiva

1 — São objeto de negociação coletiva, para a celebração de um acordo quanto ao estatuto dos trabalhadores com
vínculo de emprego público, as seguintes matérias:
a) Constituição, modificação e extinção do vínculo de
emprego público;
b) Recrutamento e seleção;
c) Carreiras;
d) Tempo de trabalho;
e) Férias, faltas e licenças;
f) Remuneração e outras prestações pecuniárias, incluindo a alteração dos níveis remuneratórios e do montante pecuniário de cada nível remuneratório;
g) Formação e aperfeiçoamento profissional;
h) Segurança e saúde no trabalho;
i) Regime disciplinar;
j) Mobilidade;
k) Avaliação do desempenho;
l) Direitos coletivos;

m) Regime de proteção social convergente;
n) Ação social complementar.
2 — Não podem ser objeto de negociação coletiva matérias relativas à estrutura, atribuições e competências da
Administração Pública.
3 — A negociação coletiva a que se refere o n.º 1 pode
ser geral ou sectorial, nos termos definidos na presente lei.
Artigo 351.º
Procedimento de negociação

1 — A negociação coletiva geral tem periodicidade
anual, devendo iniciar-se a partir do dia 1 de setembro.
2 — A negociação inicia-se com a apresentação, por
uma das partes, de proposta fundamentada sobre qualquer
das matérias previstas no artigo anterior, procedendo-se
seguidamente à calendarização das negociações, de forma
que estas terminem tendencialmente antes da votação final global da proposta de lei do Orçamento do Estado,
nos termos constitucionais, na Assembleia da República.
3 — As matérias sem incidência orçamental constantes do artigo anterior podem ser objeto de negociação a
qualquer momento, desde que as partes nisso acordem e
que não tenham sido discutidas na negociação geral anual
precedente.
4 — As partes devem fundamentar as suas propostas e
contrapropostas, impendendo sobre elas o dever de tentar
atingir, em prazo adequado, um acordo.
5 — A convocação de reuniões dentro do procedimento
negocial tem de ser feita com a antecedência mínima de
cinco dias úteis, salvo acordo das partes.
6 — Das reuniões havidas são elaboradas atas, subscritas pelas partes, donde consta um resumo do que tiver
ocorrido, designadamente os pontos em que não se tenha
obtido acordo.
7 — As negociações sectoriais iniciam-se em qualquer
altura do ano e têm a duração que for acordada entre as
partes, aplicando-se-lhes os princípios constantes dos números anteriores.
8 — Ao pessoal com funções de representação externa
do Estado, bem como ao que desempenhe funções de natureza altamente confidencial, é aplicado, em cada caso,
o procedimento negocial adequado à natureza das respetivas funções, sem prejuízo dos direitos reconhecidos na
presente lei.
Artigo 352.º
Negociação coletiva suplementar

1 — Terminado o período de negociação sem que tenha
havido acordo, pode abrir-se uma negociação suplementar,
a pedido das associações sindicais, para resolução dos
conflitos.
2 — O pedido para negociação suplementar é apresentado no final da última reunião negocial, ou por escrito,
no prazo de cinco dias úteis, a contar do encerramento dos
procedimentos de negociação previstos no artigo anterior,
devendo dele ser dado conhecimento a todas as partes
envolvidas no processo.
3 — A negociação suplementar, desde que requerida nos
termos do número anterior, é obrigatória, não podendo a
sua duração exceder 15 dias úteis.
4 — Na negociação suplementar, a parte governamental
é constituída por membro ou membros do Governo, sendo
obrigatoriamente presidida pelo que for responsável pela
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Administração Pública e, no caso das negociações sectoriais, pelo que for responsável pelo respetivo setor.
Artigo 353.º
Informação sobre política salarial

As associações sindicais podem enviar ao Governo,
até ao fim do primeiro semestre de cada ano, a respetiva
posição sobre os critérios que entendam dever orientar a
política salarial a prosseguir no ano seguinte.
Artigo 354.º
Acordo decorrente da negociação

1 — Sem prejuízo de outros prazos definidos pelas
partes, o acordo a que se refere a alínea a) do n.º 3 do
artigo 347.º obriga o Governo a adotar as medidas legislativas ou administrativas adequadas ao seu integral e exato
cumprimento, no prazo máximo de 180 dias, devendo, nas
matérias que careçam de autorização legislativa, submeter
as respetivas propostas de lei à Assembleia da República,
no prazo máximo de 45 dias.
2 — Finda a negociação suplementar sem obtenção
de acordo, o Governo toma a decisão que entender adequada.
CAPÍTULO III
Instrumentos de regulamentação
coletiva de trabalho
SECÇÃO I
Disposições gerais

Artigo 355.º
Conteúdo de instrumento de regulamentação
coletiva de trabalho

2.ª série do Diário da República e entram em vigor, após
a sua publicação, nos mesmos termos das leis.
2 — Compete à DGAEP proceder à publicação, na
2.ª série do Diário da República, de avisos sobre a data
da cessação da vigência de acordos coletivos de trabalho.
3 — Os instrumentos de regulamentação coletiva de
trabalho que sejam objeto de três revisões são integralmente republicados.
Artigo 357.º
Aplicação de instrumento de regulamentação
coletiva de trabalho

1 — No cumprimento do acordo coletivo de trabalho
devem as partes, tal como os respetivos filiados, agir de
boa-fé.
2 — Durante a execução do acordo coletivo de trabalho
atende-se às circunstâncias em que as partes fundamentaram a decisão de contratar.
3 — A parte outorgante do acordo coletivo de trabalho,
bem como os respetivos filiados que faltem culposamente
ao cumprimento das obrigações dele emergentes, são responsáveis pelo prejuízo causado, nos termos gerais.
Artigo 358.º
Publicidade

O empregador público deve afixar no órgão ou serviço,
em local apropriado, a indicação dos instrumentos de regulamentação coletiva de trabalho aplicáveis.
SECÇÃO II
Acordo coletivo de trabalho
SUBSECÇÃO I

Processo negocial para a celebração do acordo coletivo

1 — Para além de outras matérias previstas na presente
lei ou em norma especial, o instrumento de regulamentação
coletiva de trabalho só pode dispor sobre:

Artigo 359.º

a) Suplementos remuneratórios;
b) Sistemas de recompensa do desempenho;
c) Sistemas adaptados e específicos de avaliação do
desempenho;
d) Regimes de duração e organização do tempo de trabalho;
e) Regimes de mobilidade;
f) Ação social complementar.

1 — A celebração de um acordo coletivo de trabalho é
precedida de um processo de negociação.
2 — O processo de negociação inicia-se com a apresentação à outra parte de uma proposta de celebração ou
de revisão de acordo coletivo de trabalho.
3 — A proposta deve revestir forma escrita, ser devidamente fundamentada e conter os seguintes elementos:

2 — O instrumento de regulamentação coletiva de trabalho não pode:
a) Contrariar norma legal imperativa;
b) Dispor sobre a estrutura, atribuições e competências
da Administração Pública;
c) Conferir eficácia retroativa a qualquer cláusula que
não seja de natureza pecuniária.
Artigo 356.º
Publicação e entrada em vigor dos instrumentos
de regulamentação coletiva de trabalho

1 — Os instrumentos de regulamentação coletiva de
trabalho, bem como a sua revogação, são publicados na

Proposta

a) Designação das entidades que a subscrevem em nome
próprio e em representação de outras;
b) Indicação do acordo coletivo de trabalho que se pretende rever, sendo caso disso, e respetiva data de publicação.
Artigo 360.º
Resposta

1 — A entidade destinatária da proposta deve responder,
de forma escrita e fundamentada, nos 30 dias seguintes à
receção daquela, salvo prazo mais longo convencionado
pelas partes ou indicado pelo proponente.
2 — A resposta deve exprimir uma posição relativa a
todas as cláusulas da proposta, aceitando, recusando ou
contrapropondo.
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3 — A falta de resposta ou de contraproposta, no prazo
fixado no n.º 1 e nos termos do número anterior, legitima
a entidade proponente a requerer a conciliação.
Artigo 361.º
Prioridade em matéria negocial

1 — As partes devem, sempre que possível, atribuir
prioridade às matérias dos suplementos remuneratórios,
dos prémios de desempenho e da duração e organização
do tempo de trabalho, tendo em vista o ajuste do acréscimo
global de encargos daí resultante, bem como à matéria da
segurança, higiene e saúde no trabalho.
2 — A inviabilidade do acordo inicial sobre as matérias referidas no número anterior não justifica a rutura de
negociação.
Artigo 362.º
Negociações diretas

1 — Na sequência da resposta, devem ter início as negociações diretas.
2 — Durante a negociação, os representantes das partes
devem prestar as informações relevantes e fazer as necessárias consultas aos trabalhadores e aos empregadores
públicos interessados, nos termos da presente lei.

b) Pelo empregador público, os membros do Governo
responsáveis pelas áreas das finanças e da Administração
Pública, o que superintenda no órgão ou serviço e o empregador público nos termos do artigo 27.º
4 — Têm ainda legitimidade para celebrar acordos coletivos de carreiras gerais as associações sindicais que
apresentem uma única proposta de celebração ou de revisão
de um acordo coletivo de trabalho e que, em conjunto,
cumpram os critérios das alíneas b) e c) do n.º 1 do artigo 349.º
5 — No caso previsto no número anterior, o processo
negocial decorre conjuntamente.
6 — Os acordos coletivos são assinados pelos representantes das associações sindicais, bem como pelos membros
do Governo e representantes do empregador público, ou
respetivos representantes.
Artigo 365.º
Forma do acordo coletivo de trabalho

1 — O acordo coletivo de trabalho reveste a forma escrita, sob pena de nulidade.
2 — Do acordo coletivo de trabalho constam obrigatoriamente as seguintes referências:

Celebração e conteúdo

a) Entidades celebrantes;
b) Nome e qualidade em que intervêm os representantes
das entidades celebrantes;
c) Âmbito de aplicação;
d) Data de celebração;
e) Acordo coletivo de trabalho alterado ou substituído
e respetiva data de publicação, caso exista;
f) Prazo de vigência, caso exista;
g) Estimativa dos órgãos ou serviços e do número de
trabalhadores abrangidos pelo acordo coletivo de trabalho,
elaborada pelas entidades celebrantes.

Artigo 364.º

Artigo 366.º

Legitimidade e representação

Conteúdo do acordo coletivo de trabalho

1 — Podem celebrar acordos coletivos de carreiras gerais, em representação dos trabalhadores, as associações
sindicais com legitimidade para a negociação coletiva e,
pelos empregadores públicos, os membros do Governo
responsáveis pelas áreas das finanças e da Administração
Pública.
2 — Têm legitimidade para celebrar acordos coletivos
de carreiras especiais:

1 — O acordo coletivo de trabalho de trabalho deve
regular:

Artigo 363.º
Apoio técnico

Na preparação da proposta e da resposta e durante as
negociações, a DGAEP e os demais órgãos e serviços fornecem às partes a informação necessária de que disponham
e que por elas seja requerida.
SUBSECÇÃO II

a) Pelas associações sindicais, as confederações sindicais com assento na Comissão Permanente de Concertação
Social e as associações sindicais que representem, pelo
menos, 5 % do número total de trabalhadores integrados
na carreira especial em causa;
b) Pelos empregadores públicos, os membros do Governo responsáveis pelas áreas das finanças e da Administração Pública e os restantes membros do Governo interessados, em função das carreiras objeto dos acordos.
3 — Têm legitimidade para celebrar acordos coletivos
de empregador público:
a) Pelas associações sindicais, as confederações sindicais com assento na Comissão Permanente de Concertação
Social e as restantes associações sindicais representativas
dos respetivos trabalhadores;

a) As relações entre as partes outorgantes, em particular quanto à verificação do cumprimento do acordo e
aos meios de resolução de conflitos decorrentes da sua
aplicação e revisão;
b) O âmbito temporal, nomeadamente a sobrevigência
e o prazo de denúncia do acordo;
c) A definição de serviços mínimos e dos meios necessários para os assegurar em caso de greve.
2 — O acordo coletivo de trabalho deve prever a constituição de uma comissão formada por igual número de
representantes das partes celebrantes, com competência
para interpretar e integrar as suas cláusulas.
Artigo 367.º
Comissão paritária

1 — O funcionamento da comissão paritária prevista
no n.º 2 do artigo anterior é regulado pelo acordo coletivo
de trabalho.
2 — A comissão paritária só pode deliberar desde que
esteja presente metade dos representantes de cada parte.
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3 — A deliberação tomada por unanimidade considera-se, para todos os efeitos, como integrando o acordo coletivo de trabalho a que respeita, devendo ser depositada
e publicada nos mesmos termos do acordo coletivo de
trabalho.
SUBSECÇÃO III

Depósito

Artigo 368.º
Procedimento de depósito de acordo coletivo de trabalho

1 — O acordo coletivo de trabalho, bem como a respetiva revogação, é entregue para depósito, na DGAEP, nos
cinco dias subsequentes à data da assinatura.
2 — A terceira revisão parcial consecutiva de um acordo
coletivo de trabalho deve ser acompanhada de texto consolidado assinado nos mesmos termos, o qual, em caso
de divergência, prevalece sobre os textos a que se refere.
3 — O acordo e o texto consolidado são entregues em
documento eletrónico, nos termos previstos em portaria
do membro do Governo responsável pela área da Administração Pública.
4 — O depósito depende do acordo coletivo de trabalho
satisfazer os seguintes requisitos:
a) Ser celebrado por quem tenha capacidade para o
efeito;
b) Ser acompanhado de títulos comprovativos da representação das entidades celebrantes, emitidos por quem
possa vincular as associações sindicais e o empregador
público celebrantes;
c) Obedecer ao disposto nos n.os 2 e 3;
d) Obedecer ao disposto no artigo 365.º
5 — O depósito considera-se feito se não for recusado
nos 15 dias seguintes à receção do acordo coletivo de
trabalho no serviço referido no n.º 1.
6 — A recusa fundamentada do depósito é notificada às
partes, sendo devolvidos todos os documentos.
Artigo 369.º

3 — O acordo coletivo de trabalho aplica-se ainda aos
restantes trabalhadores integrados em carreira ou em funções no empregador público a que é aplicável o acordo coletivo de trabalho, salvo oposição expressa do trabalhador
não sindicalizado ou de associação sindical interessada e
com legitimidade para celebrar o acordo coletivo de trabalho, relativamente aos seus filiados.
4 — O direito de oposição previsto no número anterior
deve ser exercido no prazo de 15 dias, a contar da data entrada em vigor do acordo coletivo, através de comunicação
escrita dirigida ao empregador público.
5 — No caso de ser aplicável mais do que um acordo
coletivo no âmbito do empregador público, o trabalhador
não sindicalizado deve indicar por escrito ao empregador
o acordo coletivo que pretende ver-lhe aplicado.
6 — Na falta da indicação prevista no número anterior,
é aplicável o instrumento de regulamentação coletiva de
trabalho que abranja o maior número de trabalhadores no
âmbito do empregador público.
Artigo 371.º
Determinação temporal da filiação

1 — Os acordos coletivos abrangem os trabalhadores
que estejam filiados nas associações signatárias no momento do início do processo negocial, bem como os que
nelas se filiem durante o período de vigência dos mesmos
acordos.
2 — Em caso de desfiliação dos trabalhadores ou das
respetivas associações dos sujeitos outorgantes, o acordo
coletivo de trabalho aplica-se até ao final do prazo que
dele expressamente constar ou, sendo o acordo objeto de
alteração, até à entrada em vigor desta.
3 — No caso de o acordo coletivo de trabalho não ter
prazo de vigência, os trabalhadores ou as respetivas associações que se tenham desfiliado dos sujeitos outorgantes
são abrangidos durante o prazo mínimo de um ano.
4 — A opção do trabalhador não sindicalizado pela sujeição a um acordo coletivo, exercida nos termos do artigo
anterior, é irrevogável até ao final do período estabelecido
nos n.os 2 e 3, consoante o caso.

Alteração do acordo antes da decisão sobre o depósito

Artigo 372.º

1 — Por acordo das partes e enquanto o depósito estiver
pendente, pode ser introduzida qualquer alteração formal
ou substancial ao acordo coletivo de trabalho entregue
para esse efeito.
2 — A alteração referida no número anterior interrompe
o prazo para o depósito previsto no artigo anterior.

Efeitos da sucessão nas atribuições

SUBSECÇÃO IV

Âmbito pessoal de aplicação

Artigo 370.º
Incidência subjetiva dos acordos coletivos de trabalho

1 — O acordo coletivo de trabalho obriga os empregadores públicos abrangidos pelo seu âmbito de aplicação e
as associações sindicais outorgantes.
2 — O acordo coletivo de trabalho aplica-se aos trabalhadores filiados em associação outorgante ou membros
da associação sindical filiada na união, federação ou confederação sindical outorgante.

1 — Em caso de reorganização de órgãos ou serviços
com transferência das suas atribuições ou competências
para outro órgão ou serviço, os acordos coletivos de empregador público que vinculam aqueles órgãos ou serviços são
aplicáveis ao órgão ou serviço integrador até ao termo dos
respetivos prazos de vigência e, no mínimo, durante 12 meses, a contar da data da transferência, salvo se, entretanto,
outro acordo coletivo de trabalho de empregador público
passar a aplicar-se ao órgão ou serviço integrador.
2 — Em caso de transferência de atribuições ou de responsabilidade de gestão de órgão ou serviço para entidades
públicas empresariais ou entidades privadas sob qualquer
forma, o instrumento de regulamentação coletiva de trabalho que vincula aquele órgão ou serviço é aplicável a
estas entidades até ao termo do respetivo prazo de vigência e, no mínimo, durante 12 meses, a contar da data da
transferência, salvo se, entretanto, outro instrumento de
regulamentação coletiva de trabalho convencional passar
a aplicar-se às mesmas entidades.
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SUBSECÇÃO V

Artigo 376.º

Âmbito temporal de aplicação

Cessação

Artigo 373.º
Vigência

1 — O acordo coletivo de trabalho vigora pelo prazo
que dele constar, não podendo este ser inferior a um ano.
2 — Decorrido o prazo de vigência aplica-se o seguinte
regime:
a) O acordo coletivo de trabalho renova-se nos termos
nele previstos;
b) No caso de não regular a matéria prevista na alínea anterior, o acordo coletivo de trabalho renova-se sucessivamente por períodos de um ano.
3 — O acordo coletivo de trabalho pode ter diferentes
períodos de vigência para cada matéria ou grupo homogéneo de cláusulas.
Artigo 374.º
Denúncia

1 — O acordo coletivo de trabalho pode ser denunciado,
por qualquer dos outorgantes, mediante comunicação escrita dirigida à outra parte, desde que acompanhada de
uma proposta negocial.
2 — No caso de o acordo estabelecer um prazo de vigência, a denúncia não pode ser feita com uma antecedência
superior a três meses relativamente ao termo daquele prazo
ou da renovação em curso.
3 — No caso de o acordo coletivo de trabalho não estabelecer um prazo de vigência, a denúncia não pode ser
feita antes de decorridos 10 meses sobre a sua entrada
em vigor.
Artigo 375.º
Sobrevigência

1 — Havendo denúncia, o acordo coletivo de trabalho
renova-se por um período de 18 meses, devendo as partes
promover os procedimentos conducentes à celebração de
novo acordo.
2 — Decorrido o período referido no número anterior,
o acordo coletivo de trabalho caduca, mantendo-se, até à
entrada em vigor de um outro acordo coletivo de trabalho
ou decisão arbitral, os efeitos definidos por acordo das
partes ou, na sua falta, os já produzidos pelo mesmo acordo
nos contratos no que respeita a:
a) Remuneração do trabalhador;
b) Duração do tempo de trabalho.
3 — Para além dos efeitos referidos no número anterior,
o trabalhador beneficia dos demais direitos e garantias
decorrentes da aplicação da presente lei.
4 — Decorrido o prazo de um ano após a caducidade do
acordo coletivo de trabalho, sem que tenha sido celebrado
um novo acordo e esgotados os demais meios de resolução
de conflitos coletivos, qualquer das partes pode acionar
a arbitragem necessária, mediante comunicação à parte
que se lhe contrapõe na negociação do acordo coletivo de
trabalho e à DGAEP.

O acordo coletivo de trabalho pode cessar:
a) Mediante revogação por acordo das partes;
b) Por caducidade, nos termos do artigo anterior.
Artigo 377.º
Sucessão de acordos coletivos de trabalho

1 — O acordo coletivo de trabalho posterior revoga
integralmente o acordo anterior, salvo nas matérias expressamente ressalvadas pelas partes.
2 — A mera sucessão de acordos coletivos não pode
ser invocada para diminuir o nível de proteção global dos
trabalhadores.
3 — Os direitos decorrentes de acordo coletivo de trabalho só podem ser reduzidos por novo acordo de cujo texto
conste, em termos expressos, o seu caráter globalmente
mais favorável.
4 — No caso previsto no número anterior, o novo acordo
coletivo de trabalho prejudica os direitos decorrentes de
acordo anterior, salvo se, no novo acordo, forem expressamente ressalvados pelas partes.
SECÇÃO III
Acordo de adesão

Artigo 378.º
Adesão a acordos coletivos de trabalho e a decisões arbitrais

1 — As associações sindicais e, no caso de acordos
coletivos de empregador público, o empregador público
podem aderir a acordos coletivos de trabalho ou decisões
arbitrais em vigor.
2 — A adesão opera-se por acordo entre a entidade interessada e aquela ou aquelas que se lhe contraporiam na
negociação do acordo, se nela tivessem participado.
3 — Da adesão não pode resultar modificação do conteúdo do acordo coletivo de trabalho ou da decisão arbitral,
ainda que destinada a aplicar-se somente no âmbito da
entidade aderente.
4 — Aos acordos de adesão aplicam-se as regras referentes à assinatura, ao depósito e à publicação dos acordos
coletivos de trabalho.
CAPÍTULO IV
Arbitragem
SECÇÃO I
Disposições gerais

Artigo 379.º
Admissibilidade

As partes podem, a todo o tempo, acordar em submeter
a arbitragem, nos termos que definirem ou, na falta de
definição, segundo o disposto nos artigos seguintes, as
questões laborais que resultem, nomeadamente, da interpretação, integração, celebração ou revisão de um acordo
coletivo de trabalho.
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Artigo 380.º
Efeitos da decisão arbitral

1 — A decisão arbitral produz os efeitos do acordo coletivo de trabalho.
2 — Aplicam-se às decisões arbitrais, com as necessárias adaptações, as regras sobre conteúdo obrigatório,
depósito e publicação previstas para os acordos coletivos
de trabalho.
SECÇÃO II
Arbitragem voluntária

Artigo 381.º
Regras gerais da arbitragem voluntária

1 — As partes podem, a todo tempo, recorrer à arbitragem voluntária.
2 — A arbitragem voluntária rege-se por acordo das
partes ou, na falta deste, pelo disposto nos números seguintes.
3 — A arbitragem é realizada por três árbitros, um nomeado por cada uma das partes e o terceiro escolhido por
estes.
4 — No caso de não ter sido escolhido o terceiro árbitro,
a DGAEP procede ao respetivo sorteio, de entre os árbitros
constantes da lista de árbitros presidentes, no prazo de
cinco dias úteis.
5 — A DGAEP deve ser informada pelas partes do início
e do termo do respetivo procedimento.
6 — Os árbitros podem ser assistidos por peritos e
têm o direito a obter das partes, da DGAEP e dos demais
órgãos e serviços a informação necessária de que estes
disponham.
7 — Os árbitros enviam o texto da decisão às partes e
à DGAEP, para efeitos de depósito e publicação, no prazo
de 15 dias, a contar da decisão.
8 — O regime geral da arbitragem voluntária é subsidiariamente aplicável.
SECÇÃO III
Arbitragem necessária

Artigo 382.º
Regime aplicável

1 — A arbitragem necessária rege-se pelas normas da
presente lei e, com as necessárias adaptações, pelo regime
de arbitragem previsto no Decreto-Lei n.º 259/2009, de
25 de setembro, nomeadamente quanto à constituição e
funcionamento do tribunal arbitral e à independência, aos
impedimentos e à substituição dos árbitros.
2 — O regime geral da arbitragem voluntária é subsidiariamente aplicável.
Artigo 383.º
Constituição do tribunal arbitral

1 — A arbitragem necessária é acionada mediante comunicação fundamentada de qualquer das partes à parte
que se lhe contrapõe na negociação do acordo coletivo de
trabalho e à DGAEP.
2 — A arbitragem é realizada por três árbitros, um nomeado por cada uma das partes e o terceiro escolhido por
estes.

3 — Nas 48 horas subsequentes à comunicação a que
se refere o n.º 1, as partes nomeiam o respetivo árbitro,
cuja identificação é comunicada, no prazo de 24 horas, à
outra parte e à DGAEP.
4 — No prazo de 72 horas, a contar da comunicação
referida no número anterior, os árbitros procedem à escolha
do terceiro árbitro, cuja identificação é comunicada, nas
24 horas subsequentes, às entidades referidas no número
anterior.
5 — No caso de não ter sido feita a nomeação do árbitro por uma das partes, a DGAEP procede, no prazo de
cinco dias úteis, ao sorteio do árbitro em falta, de entre
os constantes da lista de árbitros dos representantes dos
trabalhadores ou dos empregadores públicos, consoante
os casos, podendo a parte faltosa oferecer outro, em sua
substituição, nas 48 horas seguintes, procedendo, neste
caso, os árbitros nomeados à escolha do terceiro árbitro,
nos termos do número anterior.
6 — No caso de não ter sido feita a escolha do terceiro
árbitro, a DGAEP procede ao respetivo sorteio, de entre
os árbitros constantes da lista de árbitros presidentes, no
prazo de cinco dias úteis.
7 — A DGAEP notifica os representantes da parte trabalhadora e dos empregadores públicos do dia e hora do
sorteio, realizando-se este à hora marcada, na presença
de todos os representantes ou, na falta destes, uma hora
depois, com os que estiverem presentes.
Artigo 384.º
Listas de árbitros

1 — As listas de árbitros dos representantes dos trabalhadores e dos empregadores públicos são compostas por
oito árbitros e elaboradas, respetivamente, pelas confederações sindicais e pelo membro do Governo responsável
pela área da Administração Pública.
2 — No caso de as listas de árbitros dos representantes
dos trabalhadores e, ou, dos empregadores públicos não
terem sido elaboradas nos termos do número anterior, a
competência para a sua elaboração é deferida ao presidente
do Conselho Económico e Social, que a constitui no prazo
de um mês.
3 — A lista de árbitros presidentes é constituída por
juízes ou magistrados jubilados, indicados, em número de
três, por cada uma das seguintes entidades:
a) Conselho Superior da Magistratura;
b) Conselho Superior dos Tribunais Administrativos
e Fiscais;
c) Conselho Superior do Ministério Público.
4 — Cada lista vigora durante um período de três anos.
5 — As listas de árbitros são comunicadas à DGAEP,
que garante a sua permanente atualização.
6 — O sorteio de árbitros compete à DGAEP, devendo
observar-se as regras do Decreto-Lei n.º 259/2009, de 25 de
setembro, com as necessárias adaptações.
Artigo 385.º
Local da arbitragem e apoio

1 — A arbitragem realiza-se em local previamente indicado pelo presidente do Conselho Económico e Social,
em despacho emitido no início de cada ano civil.
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2 — Só é permitida a utilização de instalações de quaisquer das partes no caso de estas e os árbitros estarem de
acordo.
3 — Na falta do despacho ou do acordo a que se referem os números anteriores, as arbitragens realizam-se nas
instalações da DGAEP.
4 — Compete ao ministério responsável pela área da
Administração Pública a disponibilização de instalações
para a realização da arbitragem, sempre que se verifique
indisponibilidade das instalações indicadas pelo presidente
do Conselho Económico e Social.
5 — O tribunal arbitral pode requerer à DGAEP, aos
demais órgãos e serviços e às partes a informação necessária de que disponham.
6 — A DGAEP assegura o apoio administrativo ao funcionamento do tribunal arbitral.

b) Por uma das partes, no caso de falta de resposta à
proposta de celebração ou de revisão do acordo coletivo,
ou, fora deste caso, mediante aviso prévio de oito dias, por
escrito, à outra parte.

Artigo 386.º

1 — As partes são convocadas pelo árbitro conciliador
para o início do procedimento de conciliação, nos 15 dias
seguintes à apresentação do pedido.
2 — O procedimento de conciliação tem lugar nas instalações da DGAEP.
3 — O árbitro deve convidar a participar na conciliação que tenha por objeto a revisão de um acordo coletivo
de trabalho as partes no processo de negociação que não
requeiram a conciliação.
4 — As partes referidas no número anterior devem responder ao convite no prazo de cinco dias úteis.
5 — As partes são obrigadas a comparecer nas reuniões
de conciliação.

Encargos do processo

1 — Os encargos resultantes do recurso à arbitragem são
suportados pelo Orçamento do Estado, através da DGAEP.
2 — Constituem encargos do processo:
a) Os honorários, despesas de deslocação e estada dos
árbitros;
b) Os honorários, despesas de deslocação e estada dos
peritos.
3 — Os honorários dos árbitros e peritos são fixados por
portaria do membro do Governo responsável pela área da
Administração Pública, precedida de audição das confederações sindicais com assento na Comissão Permanente
de Concertação Social.
4 — O disposto nos números anteriores e as regras sobre
o local da arbitragem aplicam-se, com as devidas adaptações, aos processos de conciliação, mediação e arbitragem
voluntária, sempre que o conciliador, o mediador ou o
árbitro presidente sejam escolhidos de entre a lista de
árbitros presidentes.

TÍTULO III
Conflitos coletivos de trabalho
CAPÍTULO I
Conciliação, mediação e arbitragem
Artigo 387.º
Modos de resolução dos conflitos coletivos

1 — Os conflitos coletivos de trabalho, designadamente
os que resultam da celebração ou revisão de um acordo
coletivo de trabalho, podem ser resolvidos por conciliação,
mediação e arbitragem.
2 — Na pendência de um conflito coletivo de trabalho
as partes devem agir de boa-fé.
Artigo 388.º
Admissibilidade e regime da conciliação

1 — Na falta de regulamentação convencional da conciliação pode esta ser promovida em qualquer altura:
a) Por acordo das partes;

2 — A conciliação é requerida à DGAEP e efetuada por
um dos árbitros presidentes constante da lista de árbitros
a que se refere o n.º 3 do artigo 384.º, assessorado pela
DGAEP.
3 — O árbitro a que se refere o número anterior é sorteado pela DGAEP, no prazo de cinco dias úteis.
4 — Do requerimento de conciliação deve constar a
indicação do respetivo objeto.
Artigo 389.º
Procedimento de conciliação

Artigo 390.º
Transformação da conciliação em mediação

A conciliação pode ser transformada em mediação, nos
termos dos artigos seguintes.
Artigo 391.º
Admissibilidade da mediação

1 — As partes podem, a todo o tempo, acordar em submeter a mediação os conflitos coletivos, a efetuar pelos
serviços públicos de mediação ou outros sistemas de mediação laboral.
2 — Na falta do acordo previsto no n.º 1, uma das partes
pode requerer, junto da DGAEP, um mês após o início
da conciliação, a intervenção de uma das personalidades
constantes da lista de árbitros presidentes, constante da
lista de árbitros a que se refere o n.º 3 do artigo 384.º, para
desempenhar as funções de mediador.
3 — Do requerimento de mediação deve constar a indicação do respetivo objeto.
Artigo 392.º
Funcionamento da mediação

1 — A mediação é efetuada, caso seja requerida por uma
ou por ambas as partes, por um dos árbitros presidentes
a que se refere o n.º 3 do artigo 384.º, assessorado pela
DGAEP.
2 — O árbitro a que se refere o número anterior é sorteado pela DGAEP, de entre os constantes da lista de árbitros
presidentes, no prazo de cinco dias úteis.
3 — Se a mediação for requerida apenas por uma das
partes, o mediador deve solicitar à outra parte que se pronuncie sobre o respetivo objeto.
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4 — Se as partes discordarem sobre o objeto da mediação, o mediador decide tendo em consideração a viabilidade de acordo das partes.
5 — O mediador pode realizar todos os contactos, com
cada uma das partes em separado, que considere convenientes e viáveis no sentido da obtenção de um acordo.
6 — As partes são obrigadas a comparecer nas reuniões
convocadas pelo mediador.
7 — Para a elaboração da proposta, o mediador pode
solicitar às partes e a qualquer órgão ou serviço os dados
e informações de que estes disponham e que aquele considere necessários.
8 — O mediador deve remeter a sua proposta às partes,
por carta registada, no prazo de 30 dias, a contar da sua
nomeação.
9 — A proposta do mediador considera-se recusada se
não houver comunicação escrita de ambas as partes a aceitá-la no prazo de 10 dias, a contar da sua receção.
10 — Decorrido o prazo fixado no número anterior, o
mediador comunica, em simultâneo, a cada uma das partes,
no prazo de cinco dias, a aceitação ou recusa das partes.
11 — O mediador está obrigado a guardar sigilo de todas
as informações colhidas no decurso do procedimento que
não sejam conhecidas da outra parte.
Artigo 393.º
Arbitragem

Os conflitos coletivos podem ser dirimidos por arbitragem, nos termos previstos nos artigos 381.º a 386.º
CAPÍTULO II

Artigo 396.º
Aviso prévio de greve

1 — As entidades com legitimidade para decidirem o
recurso à greve devem dirigir ao empregador público, ao
membro do Governo responsável pela área da Administração Pública e aos restantes membros do Governo competentes, por meios idóneos, nomeadamente por escrito
ou através dos meios de comunicação social, um aviso
prévio, com o prazo mínimo de cinco dias úteis ou, no
caso de órgãos ou serviços que se destinem à satisfação
de necessidades sociais impreteríveis, de 10 dias úteis.
2 — O aviso prévio deve conter uma proposta de definição dos serviços necessários à segurança e manutenção do
equipamento e instalações, bem como, sempre que a greve
se realize em órgão ou serviço que se destine à satisfação
de necessidades sociais impreteríveis, uma proposta de
definição de serviços mínimos.
Artigo 397.º
Obrigações de prestação de serviços durante a greve

1 — Nos órgãos ou serviços que se destinem à satisfação
de necessidades sociais impreteríveis, a associação que
declare a greve, ou a comissão de greve, e os trabalhadores
aderentes devem assegurar, durante a greve, a prestação
dos serviços mínimos indispensáveis à satisfação daquelas
necessidades.
2 — Para efeitos do disposto no número anterior,
consideram-se órgãos ou serviços que se destinam à satisfação de necessidades sociais impreteríveis, os que se
integram, nomeadamente, em alguns dos seguintes setores:

Competência para declarar a greve

a) Segurança pública, quer em meio livre quer em meio
institucional;
b) Correios e telecomunicações;
c) Serviços médicos, hospitalares e medicamentosos;
d) Educação, no que concerne à realização de avaliações finais, de exames ou provas de caráter nacional que
tenham de se realizar na mesma data em todo o território
nacional;
e) Salubridade pública, incluindo a realização de funerais;
f) Serviços de energia e minas, incluindo o abastecimento de combustíveis;
g) Distribuição e abastecimento de água;
h) Bombeiros;
i) Serviços de atendimento ao público que assegurem
a satisfação de necessidades essenciais cuja prestação incumba ao Estado;
j) Transportes relativos a passageiros, animais e géneros
alimentares deterioráveis e a bens essenciais à economia
nacional, abrangendo as respetivas cargas e descargas;
k) Transporte e segurança de valores monetários.

Sem prejuízo do direito das associações sindicais, as
assembleias de trabalhadores podem deliberar o recurso à
greve, desde que no respetivo órgão ou serviço a maioria
dos trabalhadores não esteja representada por associações
sindicais e que a assembleia seja expressamente convocada
para o efeito por 20 % ou 200 trabalhadores, a maioria dos
trabalhadores do órgão ou serviço participe na votação e
a declaração de greve seja aprovada por voto secreto pela
maioria dos votantes.

3 — As associações sindicais e os trabalhadores ficam
obrigados a prestar, durante a greve, os serviços necessários
à segurança e manutenção do equipamento e instalações.
4 — Os trabalhadores que prestem, durante a greve, os
serviços necessários à segurança e manutenção do equipamento e instalações e os afetos à prestação de serviços mínimos mantêm-se, na estrita medida necessária à prestação
desses serviços, sob a autoridade e direção do empregador
público, tendo direito, nomeadamente, à remuneração.

Greve e proibição do lock-out
SECÇÃO I
Disposições gerais

Artigo 394.º
Direito à greve

1 — A greve constitui um direito dos trabalhadores com
vínculo de emprego público.
2 — O disposto no número anterior não prejudica, nos
termos da Constituição, a existência de regimes especiais.
3 — À greve e lock-out é aplicável o regime do Código
do Trabalho, com as necessárias adaptações e as especificidades constantes da presente lei.
Artigo 395.º
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Artigo 398.º
Definição de serviços a assegurar durante a greve

1 — Os serviços previstos nos n.os 1 e 3 do artigo anterior
e os meios necessários para os assegurar devem ser definidos por instrumento de regulamentação coletiva de trabalho
ou por acordo com os representantes dos trabalhadores.
2 — Na ausência de previsão em instrumento de regulamentação coletiva de trabalho ou de acordo sobre a
definição dos serviços mínimos previstos no n.º 1 do artigo
anterior, o membro do Governo responsável pela área da
Administração Pública convoca os representantes dos trabalhadores e os representantes das entidades empregadoras
públicas interessadas, tendo em vista a negociação de um
acordo quanto aos serviços mínimos e quanto aos meios
necessários para os assegurar.
3 — Na falta de um acordo até ao termo do terceiro dia
posterior ao aviso prévio de greve, a definição dos serviços
e dos meios referidos no número anterior compete a um
colégio arbitral, composto por três árbitros constantes das
listas de árbitros previstas no artigo 384.º
4 — O empregador público deve comunicar à DGAEP,
nas 24 horas subsequentes à receção do pré-aviso de greve,
a necessidade de negociação do acordo previsto no n.º 2.
5 — A decisão do colégio arbitral produz efeitos imediatamente após a sua notificação aos representantes referidos
no n.º 2 e deve ser afixada nas instalações do órgão ou
serviço, nos locais habitualmente destinados à informação
dos trabalhadores.
6 — Os representantes dos trabalhadores devem designar os trabalhadores que ficam adstritos à prestação dos
serviços referidos no artigo anterior, até 24 horas antes
do início do período de greve, e, se não o fizerem, deve o
empregador público proceder a essa designação.
7 — A definição dos serviços mínimos deve respeitar
os princípios da necessidade, da adequação e da proporcionalidade.
Artigo 399.º
Âmbito de aplicação da decisão arbitral

1 — Nos casos em que o empregador esteja sujeito
à presente lei, a definição dos serviços mínimos é feita
nos termos da presente secção, sendo a decisão arbitral
aplicável a todos os trabalhadores independentemente da
natureza do respetivo vínculo.
2 — Nos casos em que o empregador esteja fora do
âmbito de aplicação da presente lei, a definição dos serviços mínimos é feita nos termos do Código do Trabalho e
respetiva legislação complementar, sendo a decisão arbitral
aplicável a todos os trabalhadores independentemente da
natureza do respetivo vínculo.
SECÇÃO II
Arbitragem dos serviços mínimos
SUBSECÇÃO I

Designação de árbitros

Artigo 400.º
Constituição do colégio arbitral

1 — No quarto dia posterior ao aviso prévio de greve,
o membro do Governo responsável pela área da Admi-

nistração Pública declara constituído o colégio arbitral,
notificando as partes e os árbitros.
2 — Para a constituição do colégio arbitral previsto
no número anterior, cada uma das listas de árbitros dos
trabalhadores, dos empregadores públicos e presidentes é
ordenada alfabeticamente.
3 — O sorteio do árbitro efetivo e do suplente deve ser
feito através de tantas bolas numeradas quantos os árbitros
que não estejam legalmente impedidos no caso concreto,
correspondendo a cada número o nome de um árbitro.
4 — As bolas a que se refere o número anterior são todas
sorteadas, correspondendo a primeira ao árbitro efetivo e
as restantes aos árbitros suplentes.
5 — A DGAEP notifica os representantes da parte trabalhadora e dos empregadores públicos do dia e hora do
sorteio, com a antecedência mínima de 24 horas.
6 — Se um ou ambos os representantes não estiverem
presentes, a DGAEP designa trabalhadores dessa direção-geral, em igual número, para estarem presentes no sorteio.
7 — A DGAEP elabora a ata do sorteio, que deve ser
assinada pelos presentes e comunicada imediatamente às
partes.
8 — A DGAEP comunica imediatamente o resultado do
sorteio aos árbitros que constituem o tribunal arbitral, aos
suplentes e às partes que não tenham estado representadas
no sorteio.
9 — O membro do Governo responsável pela área da
Administração Pública pode ainda determinar que a decisão sobre serviços mínimos seja tomada pelo colégio
arbitral que tenha pendente a apreciação de outra greve
cujos período e âmbito geográfico e sectorial sejam total
ou parcialmente coincidentes, havendo parecer favorável
do colégio em causa.
SUBSECÇÃO II

Do funcionamento da arbitragem

Artigo 401.º
Impedimento e suspeição

1 — Qualquer das partes pode apresentar requerimento
de impedimento do árbitro designado e este pode apresentar pedido de escusa imediatamente após a comunicação
prevista no artigo anterior.
2 — Perante o requerimento de impedimento ou pedido
de escusa, e não havendo oposição das partes, procede-se
de imediato à substituição do árbitro visado pelo respetivo
suplente.
3 — Havendo oposição das partes, compete ao presidente do Conselho Económico e Social decidir o requerimento de impedimento ou pedido de escusa.
Artigo 402.º
Procedimento da arbitragem

1 — A arbitragem tem início imediatamente após a notificação dos árbitros sorteados, podendo desenvolver-se
em qualquer dia do calendário.
2 — O tribunal arbitral notifica as partes para que apresentem, por escrito e no prazo indicado, o seu entendimento
sobre a definição dos serviços mínimos e os meios necessários para os assegurar, podendo estas juntar os documentos
que considerem pertinentes.
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3 — O tribunal arbitral pode convocar as partes para as
ouvir sobre a definição dos serviços mínimos e os meios
necessários para os assegurar.
4 — O tribunal arbitral pode ser assistido por peritos.
5 — Após três decisões no mesmo sentido, em casos
em que as partes sejam as mesmas e cujos elementos relevantes para a decisão sobre os serviços mínimos a prestar
e os meios necessários para os assegurar sejam idênticos,
e caso a última decisão tenha sido proferida há menos de
três anos, o tribunal arbitral pode, em iguais circunstâncias,
decidir de imediato nesse sentido, dispensando a audição
das partes e outras diligências instrutórias.

3 — A decisão deve conter um número de assinaturas,
pelo menos, igual ao da maioria dos árbitros e inclui os
votos de vencido, devidamente identificados.
4 — A decisão arbitral equivale a sentença da primeira
instância, para todos os efeitos legais.
5 — Qualquer das partes pode requerer ao tribunal arbitral o esclarecimento de alguma obscuridade ou ambiguidade da decisão ou dos seus fundamentos, nos termos
previstos no Código de Processo Civil, nas 12 horas seguintes à sua notificação.
6 — As decisões arbitrais são objeto de publicação na
página eletrónica da DGAEP.

Artigo 403.º

Artigo 405.º

Redução da arbitragem

Regime subsidiário

1 — No caso de acordo parcial, incidindo este sobre a
definição dos serviços mínimos, a arbitragem prossegue
em relação aos meios necessários para os assegurar.
2 — No caso de as partes chegarem a acordo sobre todo
o objeto da arbitragem, esta considera-se extinta.

São subsidiariamente aplicáveis o regime da arbitragem
necessária previsto na presente lei e o regime de arbitragem
de serviços mínimos previsto no Decreto-Lei n.º 259/2009,
de 25 de setembro.

Artigo 404.º

Artigo 406.º

Decisão

Lock-out

1 — A notificação da decisão é efetuada até 48 horas
antes do início do período da greve.
2 — A decisão final do tribunal arbitral é fundamentada
e reduzida a escrito, dela constando ainda:

1 — É proibido o lock-out.
2 — Considera-se lock-out qualquer decisão unilateral do empregador público que se traduza na paralisação
total ou parcial do órgão ou serviço ou na interdição do
acesso aos locais de trabalho a alguns ou à totalidade dos
trabalhadores e, ainda, na recusa em fornecer trabalho,
condições e instrumentos de trabalho que determine ou
possa determinar a paralisação de todos ou alguns setores
do órgão ou serviço ou desde que, em qualquer caso, vise
atingir finalidades alheias à normal atividade do órgão
ou serviço.

a) A identificação das partes;
b) O objeto da arbitragem;
c) A identificação dos árbitros;
d) O lugar da arbitragem e o local e data em que a decisão foi proferida;
e) A assinatura dos árbitros;
f) A indicação dos árbitros que não puderem assinar.

ANEXO

(a que se refere o n.º 2 do artigo 88.º)
Caracterização das carreiras gerais
Carreira

Categorias

Conteúdo funcional

Grau
Número
de complexidade de posições
funcional
remuneratórias

Técnico superior. . . . . Técnico superior. . . . . . . . . . . Funções consultivas, de estudo, planeamento, programação, avaliação e aplicação de métodos e processos de natureza técnica
e ou científica, que fundamentam e preparam a decisão.
Elaboração, autonomamente ou em grupo, de pareceres e projetos, com diversos graus de complexidade, e execução de
outras atividades de apoio geral ou especializado nas áreas
de atuação comuns, instrumentais e operativas dos órgãos
e serviços.
Funções exercidas com responsabilidade e autonomia técnica,
ainda que com enquadramento superior qualificado.
Representação do órgão ou serviço em assuntos da sua especialidade, tomando opções de índole técnica, enquadradas por
diretivas ou orientações superiores.

3

14

Assistente técnico. . . . Coordenador técnico . . . . . . . Funções de chefia técnica e administrativa em uma subunidade orgânica ou equipa de suporte, por cujos resultados é
responsável.
Realização das atividades de programação e organização do
trabalho do pessoal que coordena, segundo orientações e diretivas superiores. Execução de trabalhos de natureza técnica
e administrativa de maior complexidade.
Funções exercidas com relativo grau de autonomia e responsabilidade.

2

4
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Carreira

Categorias

Conteúdo funcional

Grau
Número
de complexidade de posições
funcional
remuneratórias

Assistente técnico. . . . . . . . . . Funções de natureza executiva, de aplicação de métodos e processos, com base em diretivas bem definidas e instruções
gerais, de grau médio de complexidade, nas áreas de atuação
comuns e instrumentais e nos vários domínios de atuação
dos órgãos e serviços.

2

9

Assistente operacional Encarregado geral operacional Funções de chefia do pessoal da carreira de assistente operacional. Coordenação geral de todas as tarefas realizadas pelo
pessoal afeto aos setores de atividade sob sua supervisão.

1

2

Encarregado operacional . . . . Funções de coordenação dos assistentes operacionais afetos ao
seu setor de atividade, por cujos resultados é responsável.
Realização das tarefas de programação, organização e controlo
dos trabalhos a executar pelo pessoal sob sua coordenação.
Substituição do encarregado geral nas suas ausências e impedimentos.

5

Assistente operacional . . . . . . Funções de natureza executiva, de caráter manual ou mecânico,
enquadradas em diretivas gerais bem definidas e com graus
de complexidade variáveis.
Execução de tarefas de apoio elementares, indispensáveis ao
funcionamento dos órgãos e serviços, podendo comportar
esforço físico.
Responsabilidade pelos equipamentos sob sua guarda e pela
sua correta utilização, procedendo, quando necessário, à
manutenção e reparação dos mesmos.

8

Resolução da Assembleia da República n.º 54/2014
Recomenda ao Governo que concretize as medidas políticas necessárias para o funcionamento pleno do Departamento de
Psiquiatria e Saúde Mental da Unidade Local de Saúde do
Baixo Alentejo (ULSBA).

A Assembleia da República resolve, nos termos do disposto do n.º 5 do artigo 166.º da Constituição, recomendar
ao Governo que:
1 — Tome as medidas políticas para colocar na ULSBA
os psiquiatras necessários ao regular funcionamento do Departamento de Psiquiatria e Saúde Mental e que respondam
às necessidades da população do distrito de Beja.
2 — Estabeleça medidas políticas de colocação de recursos humanos médicos no distrito de Beja que, à semelhança
do que o Serviço Médico à Periferia fez para os Cuidados
de Saúde Primários, dotem este distrito dos recursos humanos de que carece.
Aprovada em 30 de maio de 2014.
A Presidente da Assembleia da República, Maria da
Assunção A. Esteves.

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS
Decreto-Lei n.º 91/2014
de 20 de junho

O presente diploma transpõe parcialmente para a ordem
jurídica interna a Diretiva n.º 2011/89/UE, do Parlamento
Europeu e do Conselho, de 16 de novembro de 2011, que
altera as Diretivas n.os 98/78/CE, 2002/87/CE, 2006/48/
CE e 2009/138/CE, todas do Parlamento Europeu e do
Conselho, no que se refere à supervisão complementar
das entidades financeiras de um conglomerado financeiro
(Diretiva n.º 2011/89/UE).

Por sua vez, a Diretiva n.º 2002/87/CE, do Parlamento
Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro de 2002,
transposta pelo Decreto-Lei n.º 145/2006, de 31 de julho,
alterado pelo Decreto-Lei n.º 18/2013, de 6 de fevereiro,
conferiu às autoridades de supervisão do setor financeiro
poderes e instrumentos complementares de supervisão de
grupos compostos por instituições de crédito, empresas
de seguros e empresas de investimento que atuem em
diferentes setores dos mercados financeiros, denominados
«conglomerados financeiros».
Tendo sido identificado que estes grupos estão expostos
a riscos complexos, evidenciou-se a necessidade de os
conglomerados financeiros estarem sujeitos a supervisão
complementar à supervisão numa base individual, consolidada ou ao nível do grupo, sem duplicar ou afetar o grupo
e independentemente da estrutura jurídica do mesmo. É
também adequado que os requisitos de dispensa da aplicação da supervisão complementar sejam aplicados com
base no risco, sendo certo que a monitorização abrangente
e adequada dos riscos só poderá ser realizada quando as
autoridades de supervisão reúnem informações e estabelecem medidas de supervisão além do âmbito nacional dos
respetivos mandatos. Do mesmo modo, há necessidade
de monitorizar e controlar potenciais riscos de grupo com
que os conglomerados financeiros se deparam devido às
participações noutras empresas.
O presente diploma exclui as alterações introduzidas
pela Diretiva n.º 2011/89/UE à Diretiva n.º 2006/48/CE,
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 de junho
de 2006, relativa ao acesso à atividade das instituições
de crédito e ao seu exercício, as quais serão objeto de
transposição integrada no diploma que proceder à transposição da Diretiva n.º 2013/36/UE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de junho de 2013, relativa ao
acesso à atividade das instituições de crédito e à supervisão
prudencial das instituições de crédito e das empresas de
investimento.

Lei n.º 7/2009, de 12 de Fevereiro, que aprova a revisão do
Código do Trabalho
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ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

A Assembleia da República decreta, nos termos da
alínea c) do artigo 161.º da Constituição, o seguinte:

geral relativo à informação e à consulta dos trabalhadores
na Comunidade Europeia;
n) Directiva n.º 2003/88/CE, do Parlamento Europeu e
do Conselho, de 4 de Novembro, relativa a determinados
aspectos da organização do tempo de trabalho;
o) Directiva n.º 2006/54/CE, do Parlamento Europeu e
do Conselho, de 5 de Julho, relativa à aplicação do princípio da igualdade de oportunidades e igualdade de tratamento entre homens e mulheres em domínios ligados ao
emprego e à actividade profissional (reformulação).

Artigo 1.º

Artigo 3.º

Aprovação do Código do Trabalho

Trabalho autónomo de menor

É aprovado o Código do Trabalho, que se publica em
anexo à presente lei e dela faz parte integrante.

1 — O menor com idade inferior a 16 anos não pode
ser contratado para realizar uma actividade remunerada
prestada com autonomia, excepto caso tenha concluído
a escolaridade obrigatória e se trate de trabalhos leves.
2 — À celebração do contrato previsto no número anterior aplicam-se as regras gerais previstas no Código
Civil.
3 — Consideram-se trabalhos leves para efeitos do n.º 1
os que assim forem definidos para o contrato de trabalho
celebrado com menor.
4 — Ao menor que realiza actividades com autonomia
aplicam-se as limitações estabelecidas para o contrato de
trabalho celebrado com menor.

Lei n.º 7/2009
de 12 de Fevereiro

Aprova a revisão do Código do Trabalho

Artigo 2.º
Transposição de directivas comunitárias

O Código do Trabalho transpõe para a ordem jurídica
interna, total ou parcialmente, as seguintes directivas comunitárias:
a) Directiva do Conselho n.º 91/533/CEE, de 14 de Outubro, relativa à obrigação de a entidade patronal informar
o trabalhador sobre as condições aplicáveis ao contrato ou
à relação de trabalho;
b) Directiva n.º 92/85/CEE, do Conselho, de 19 de Outubro, relativa à implementação de medidas destinadas
a promover a melhoria da segurança e da saúde das trabalhadoras grávidas, puérperas ou lactantes no trabalho;
c) Directiva n.º 94/33/CE, do Conselho, de 22 de Junho,
relativa à protecção dos jovens no trabalho;
d) Directiva n.º 96/34/CE, do Conselho, de 3 de Junho,
relativa ao acordo quadro sobre a licença parental celebrado
pela União das Confederações da Indústria e dos Empregadores da Europa (UNICE), pelo Centro Europeu das
Empresas Públicas (CEEP) e pela Confederação Europeia
dos Sindicatos (CES);
e) Directiva n.º 96/71/CE, do Parlamento Europeu e do
Conselho, de 16 de Dezembro, relativa ao destacamento
de trabalhadores no âmbito de uma prestação de serviços;
f) Directiva n.º 97/81/CE, do Conselho, de 15 de Dezembro, respeitante ao acordo quadro relativo ao trabalho a
tempo parcial celebrado pela UNICE, pelo CEEP e pela CES;
g) Directiva n.º 98/59/CE, do Conselho, de 20 de Julho,
relativa à aproximação das legislações dos Estados membros respeitantes aos despedimentos colectivos;
h) Directiva n.º 1999/70/CE, do Conselho, de 28 de
Junho, respeitante ao acordo quadro CES, UNICE e CEEP
relativo a contratos de trabalho a termo;
i) Directiva n.º 2000/43/CE, do Conselho, de 29 de Junho, que aplica o princípio da igualdade de tratamento entre
as pessoas, sem distinção de origem racial ou étnica;
j) Directiva n.º 2000/78/CE, do Conselho, de 27 de
Novembro, que estabelece um quadro geral de igualdade
de tratamento no emprego e na actividade profissional;
l) Directiva n.º 2001/23/CE, do Conselho, de 12 de
Março, relativa à aproximação das legislações dos Estados membros respeitantes à manutenção dos direitos
dos trabalhadores em caso de transferência de empresas
ou de estabelecimentos, ou de partes de empresas ou de
estabelecimentos;
m) Directiva n.º 2002/14/CE, do Parlamento Europeu e
do Conselho, de 11 de Março, que estabelece um quadro

Artigo 4.º
Acidentes de trabalho e doenças profissionais

1 — O regime relativo a acidentes de trabalho e doenças
profissionais, previsto nos artigos 283.º e 284.º do Código
do Trabalho, com as necessárias adaptações, aplica-se
igualmente:
a) A praticante, aprendiz, estagiário e demais situações
que devam considerar-se de formação profissional;
b) A administrador, director, gerente ou equiparado,
sem contrato de trabalho, que seja remunerado por essa
actividade;
c) A prestador de trabalho, sem subordinação jurídica,
que desenvolve a sua actividade na dependência económica, nos termos do artigo 10.º do Código do Trabalho.
2 — O trabalhador que exerça actividade por conta
própria deve efectuar um seguro que garanta o pagamento
das prestações previstas nos artigos indicados no número
anterior e respectiva legislação regulamentar.
Artigo 5.º
Regime do tempo de trabalho

O disposto na alínea a) do n.º 2 do artigo 197.º do Código do Trabalho não é aplicável até à entrada em vigor
de convenção colectiva que disponha sobre a matéria,
mantendo-se em vigor, durante esse período, o previsto no
artigo 1.º da Lei n.º 21/96, de 23 de Julho, e na alínea a)
do n.º 1 do artigo 2.º da Lei n.º 73/98, de 10 de Novembro.
Artigo 6.º
Deveres do Estado em matéria de formação profissional

1 — Compete ao Estado garantir o acesso dos cidadãos
à formação profissional, permitindo a todos a aquisição e
a permanente actualização dos conhecimentos e compe-
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tências, desde a entrada na vida activa, e proporcionar os
apoios públicos ao funcionamento do sistema de formação
profissional.
2 — Compete ao Estado, em particular, garantir a
qualificação inicial de jovens que pretendem ingressar
no mercado de trabalho, a qualificação ou a reconversão
profissional de desempregados, com vista ao seu rápido
ingresso no mercado de trabalho, e promover a integração
sócio-profissional de grupos com particulares dificuldades
de inserção, através do desenvolvimento de acções de
formação profissional especial.
Artigo 7.º
Aplicação no tempo

1 — Sem prejuízo do disposto no presente artigo e nos
seguintes, ficam sujeitos ao regime do Código do Trabalho aprovado pela presente lei os contratos de trabalho e
os instrumentos de regulamentação colectiva de trabalho
celebrados ou adoptados antes da entrada em vigor da referida lei, salvo quanto a condições de validade e a efeitos
de factos ou situações totalmente passados anteriormente
àquele momento.
2 — As disposições de instrumento de regulamentação
colectiva de trabalho contrárias a normas imperativas do
Código do Trabalho devem ser alteradas na primeira revisão que ocorra no prazo de 12 meses após a entrada em
vigor desta lei, sob pena de nulidade.
3 — O disposto no número anterior não convalida as
disposições de instrumento de regulamentação colectiva
de trabalho nulas ao abrigo da legislação revogada.
4 — As estruturas de representação colectiva de trabalhadores e de empregadores constituídas antes da entrada em
vigor do Código do Trabalho ficam sujeitas ao regime nele
instituído, salvo quanto às condições de validade e aos efeitos
relacionados com a respectiva constituição ou modificação.
5 — O regime estabelecido no Código do Trabalho,
anexo à presente lei, não se aplica a situações constituídas
ou iniciadas antes da sua entrada em vigor e relativas a:
a) Duração de período experimental;
b) Prazos de prescrição e de caducidade;
c) Procedimentos para aplicação de sanções, bem como
para a cessação de contrato de trabalho;
d) Duração de contrato de trabalho a termo certo.
6 — O regime estabelecido no n.º 4 do artigo 148.º do
Código do Trabalho, anexo à presente lei, relativo à duração de contrato de trabalho a termo incerto aplica-se a
situações constituídas ou iniciadas antes da sua entrada
em vigor, contando-se o período de seis anos aí previsto a
partir da data de entrada em vigor da presente lei.

haja disposições contrárias à lei, notifica a estrutura em
causa para que esta altere os estatutos, no prazo de 180 dias.
3 — Se houver alteração de estatutos no prazo referido
no número anterior, ou fora desse prazo, mas antes da remessa destes ao Ministério Público no tribunal competente,
aplica-se o disposto nos n.os 3 a 6, 8 e 9 do artigo 447.º
do Código do Trabalho, com as necessárias adaptações.
4 — Caso não haja alteração de estatutos nos prazos
referidos nos n.os 2 e 3, o serviço competente do ministério
responsável pela área laboral remete ao magistrado do Ministério Público no tribunal competente a apreciação fundamentada sobre a legalidade dos mesmos, para os efeitos previstos nos n.os 8 e 9 do artigo 447.º do Código do Trabalho.
5 — Caso a apreciação fundamentada sobre a legalidade
da alteração de estatutos conclua que não existem disposições contrárias à lei, o processo é remetido ao magistrado
do Ministério Público, para os efeitos previstos na alínea b)
do n.º 4 do artigo 447.º do Código do Trabalho.
6 — As entidades referidas no n.º 1 podem requerer
a suspensão da instância pelo prazo de seis meses em
caso de processo judicial em curso tendente à extinção
judicial da mesma, ou declaração de nulidade de normas
dos estatutos com fundamento em desconformidade com
a lei, e apresentar no processo a alteração dos estatutos
no mesmo prazo.
Artigo 9.º
Extinção de associações

1 — As associações sindicais e as associações de empregadores que, nos últimos seis anos, não tenham requerido,
nos termos legalmente previstos, a publicação da identidade dos respectivos membros da direcção dispõem de
12 meses, contados a partir da entrada em vigor desta lei,
para requerer aquela publicação.
2 — Decorrido o prazo referido no número anterior,
sem que tal requerimento se tenha verificado, o ministério
responsável pela área laboral dá desse facto conhecimento
ao magistrado do Ministério Público no tribunal competente, para efeitos de promoção da declaração judicial de
extinção da associação.
3 — À extinção judicial nos termos do artigo anterior
aplica-se o disposto nos n.os 1 a 3 e 7 do artigo 456.º, com
as devidas adaptações.
Artigo 10.º
Regime transitório de sobrevigência e caducidade
de convenção colectiva

Revisão de estatutos existentes

1 — É instituído um regime específico de caducidade
de convenção colectiva da qual conste cláusula que faça
depender a cessação da sua vigência de substituição por
outro instrumento de regulamentação colectiva de trabalho,
de acordo com os números seguintes.
2 — A convenção colectiva caduca na data da entrada
em vigor da presente lei, verificados os seguintes factos:

1 — Os estatutos de associações sindicais, associações
de empregadores, comissões de trabalhadores e comissões
coordenadoras vigentes na data da entrada em vigor da
presente lei que não estejam em conformidade com o regime constante do Código do Trabalho devem ser revistos
no prazo de três anos.
2 — Decorrido o prazo referido no número anterior, o
serviço competente do ministério responsável pela área
laboral procede à apreciação fundamentada sobre a legalidade dos estatutos que não tenham sido revistos e, caso

a) A última publicação integral da convenção que contenha a cláusula referida no n.º 1 tenha entrado em vigor
há, pelo menos, seis anos e meio, aí já compreendido o
período decorrido após a denúncia;
b) A convenção tenha sido denunciada validamente na
vigência do Código do Trabalho;
c) Tenham decorrido pelo menos 18 meses a contar da
denúncia;
d) Não tenha havido revisão da convenção após a denúncia.

Artigo 8.º
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3 — A convenção referida no n.º 1 também caduca,
verificando-se todos os outros factos, logo que decorram
18 meses a contar da denúncia.
4 — O disposto nos n.os 2 e 3 não prejudica as situações
de reconhecimento da caducidade dessa convenção reportada a momento anterior.
5 — O aviso sobre a data da cessação da vigência da
convenção é publicado:
a) Oficiosamente, caso tenha havido requerimento anterior cujo indeferimento tenha sido fundamentado apenas
na existência da cláusula referida no n.º 1;
b) Dependente de requerimento, nos restantes casos.
Artigo 11.º
Regiões Autónomas

1 — Na aplicação do Código do Trabalho às Regiões
Autónomas são tidas em conta as competências legais
atribuídas aos respectivos órgãos e serviços regionais.
2 — Nas Regiões Autónomas, as publicações são feitas
nas respectivas séries dos jornais oficiais.
3 — Nas Regiões Autónomas, a regulamentação das
condições de admissibilidade de emissão de portarias de
extensão e de portarias de condições de trabalho compete
às respectivas Assembleias Legislativas.
4 — As Regiões Autónomas podem estabelecer, de
acordo com as suas tradições, outros feriados, para além
dos previstos no Código do Trabalho, desde que correspondam a usos e práticas já consagrados.
5 — As Regiões Autónomas podem ainda regular outras
matérias laborais enunciadas nos respectivos estatutos
político-administrativos.
Artigo 12.º
Norma revogatória

1 — São revogados:
a) A Lei n.º 99/2003, de 27 de Agosto, na redacção dada
pela Lei n.º 9/2006, de 20 de Março, pela Lei n.º 59/2007, de
4 de Setembro, e pela Lei n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro;
b) A Lei n.º 35/2004, de 29 de Julho, na redacção dada
pela Lei n.º 9/2006, de 20 de Março, e pelo Decreto-Lei
n.º 164/2007, de 3 de Maio;
c) As alíneas d) a f) do artigo 2.º, os n.os 2 e 9 do artigo 6.º, os n.os 2 e 3 do artigo 13.º, os artigos 7.º, 14.º a 40.º,
42.º, 44.º na parte relativa a contra-ordenações por violação
de normas revogadas e o n.º 1 e as alíneas d) e e) do n.º 2
do artigo 45.º, todos da Lei n.º 19/2007, de 22 de Maio.
2 — O artigo 6.º do Código do Trabalho, aprovado pela
Lei n.º 99/2003, de 27 de Agosto, sobre lei aplicável ao
contrato de trabalho é revogado na medida em que seja
aplicável o Regulamento CE/593/2008, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de Junho, sobre a lei aplicável
às obrigações contratuais (Roma I).
3 — A revogação dos preceitos a seguir referidos do
Código do Trabalho, aprovado pela Lei n.º 99/2003, de
27 de Agosto, produz efeitos a partir da entrada em vigor
do diploma que regular a mesma matéria:
a) Artigos 272.º a 312.º, sobre segurança, higiene e saúde
no trabalho, acidentes de trabalho e doenças profissionais,
na parte não referida na actual redacção do Código;
b) Artigo 344.º, sobre comparticipação na compensação
retributiva;
c) Artigos 471.º a 473.º, sobre conselhos de empresa
europeus;

d) Artigos 569.º e 570.º, sobre designação de árbitros
para arbitragem obrigatória e listas de árbitros;
e) Artigos 630.º a 640.º, sobre procedimento de contra-ordenações laborais.
4 — A revogação dos artigos 34.º a 43.º e 50.º do Código do Trabalho, aprovado pela Lei n.º 99/2003, de 27
de Agosto, e dos artigos 68.º a 77.º e 99.º a 106.º da Lei
n.º 35/2004, de 29 de Julho, sobre protecção da maternidade e da paternidade produz efeitos a partir da entrada
em vigor da legislação que regule o regime de protecção
social na parentalidade.
5 — A revogação dos artigos 414.º, 418.º, 430.º e 435.º,
do n.º 2 do artigo 436.º e do n.º 1 do artigo 438.º do Código do Trabalho, aprovado pela Lei n.º 99/2003, de 27
de Agosto, produz efeitos a partir da entrada em vigor da
revisão do Código de Processo do Trabalho.
6 — A revogação dos preceitos a seguir referidos da
Lei n.º 35/2004, de 29 de Julho, na redacção dada pela
Lei n.º 9/2006, de 20 de Março, e pelo Decreto-Lei
n.º 164/2007, de 3 de Maio, produz efeitos a partir da
entrada em vigor do diploma que regular a mesma matéria:
a) Artigos 14.º a 26.º, sobre trabalho no domicílio;
b) Artigos 41.º a 65.º, sobre protecção do património
genético;
c) Artigos 84.º a 95.º, sobre protecção de trabalhadora
grávida, puérpera ou lactante;
d) Artigos 103.º a 106.º, sobre regime de segurança
social em diversas licenças, faltas e dispensas;
e) Artigos 107.º a 113.º, sobre regimes aplicáveis à Administração Pública;
f) Artigos 115.º a 126.º, sobre protecção de menor no
trabalho;
g) Artigos 139.º a 146.º, sobre participação de menor
em espectáculo ou outra actividade de natureza cultural,
artística ou publicitária;
h) Artigos 155.º e 156.º, sobre especificidades da
frequência de estabelecimento de ensino por parte de
trabalhador-estudante, incluindo quando aplicáveis a
trabalhador por conta própria e a estudante que, estando
abrangido pelo estatuto de trabalhador-estudante, se encontre em situação de desemprego involuntário, inscrito
em centro de emprego;
i) Artigos 165.º a 167.º e 170.º, sobre formação profissional;
j) Artigo 176.º, sobre período de funcionamento;
l) Artigos 191.º a 201.º e 206.º, sobre verificação de
situação de doença;
m) Artigos 212.º a 280.º, sobre segurança e saúde no
trabalho;
n) Artigos 306.º, sobre direito a prestações de desemprego, e 310.º a 315.º, sobre suspensão de execuções;
o) Artigos 317.º a 326.º, sobre Fundo de Garantia Salarial;
p) Artigos 365.º a 395.º, sobre conselhos de empresa
europeus;
q) Artigos 407.º a 449.º, sobre arbitragem obrigatória e
arbitragem de serviços mínimos;
r) Artigos 452.º a 464.º, sobre mapa do quadro de pessoal e balanço social;
s) Artigos 494.º a 499.º, sobre a Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego, na parte não revogada
pelo Decreto-Lei n.º 164/2007, de 3 de Maio.
7 — O regime sancionatório constante do Código do
Trabalho não revoga qualquer disposição do Código Penal.
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Artigo 13.º

Artigo 2.º

Aplicação das licenças parental inicial
e por adopção a situações em curso

Instrumentos de regulamentação colectiva de trabalho

1 — As licenças previstas nas alíneas a), b) e c) do artigo 39.º e no artigo 44.º são aplicáveis aos trabalhadores
que estejam a gozar licença por maternidade, paternidade e
adopção nos termos do artigo 35.º, da alínea c) do n.º 2 do
artigo 36.º e do artigo 38.º do Código do Trabalho, aprovado pela Lei n.º 99/2003, de 27 de Agosto, e nos termos
do artigo 68.º, do n.º 3 do artigo 69.º e do artigo 71.º da Lei
n.º 35/2004, de 29 de Julho, contando-se, para efeito daquelas licenças, os períodos de gozo de licença já decorridos.
2 — Para efeito do disposto no número anterior, os
trabalhadores devem informar os respectivos empregadores de acordo com os procedimentos previstos naqueles
artigos, no prazo de 15 dias a contar da entrada em vigor
da legislação que regule o regime de protecção social na
parentalidade.
Artigo 14.º
Entrada em vigor

1 — Os n.os 1, 3 e 4 do artigo 356.º, os artigos 358.º,
382.º, 387.º e 388.º, o n.º 2 do artigo 389.º e o n.º 1 do
artigo 391.º entram em vigor na data de início de vigência
da legislação que proceda à revisão do Código de Processo
do Trabalho.
2 — Os artigos 34.º a 62.º entram em vigor na data de
início de vigência da legislação que regule o regime de
protecção social da parentalidade.
Aprovada em 21 de Janeiro de 2009.
O Presidente da Assembleia da República, Jaime Gama.
Promulgada em 4 de Fevereiro de 2009.
Publique-se.
O Presidente da República, ANÍBAL CAVACO SILVA.
Referendada em 9 de Fevereiro de 2009.
O Primeiro-Ministro, José Sócrates Carvalho Pinto
de Sousa.
ANEXO

CÓDIGO DO TRABALHO

LIVRO I
Parte geral
TÍTULO I
Fontes e aplicação do direito do trabalho
CAPÍTULO I
Fontes do direito do trabalho
Artigo 1.º
Fontes específicas

O contrato de trabalho está sujeito, em especial, aos
instrumentos de regulamentação colectiva de trabalho,
assim como aos usos laborais que não contrariem o princípio da boa fé.

1 — Os instrumentos de regulamentação colectiva de
trabalho podem ser negociais ou não negociais.
2 — Os instrumentos de regulamentação colectiva de
trabalho negociais são a convenção colectiva, o acordo
de adesão e a decisão arbitral em processo de arbitragem
voluntária.
3 — As convenções colectivas podem ser:
a) Contrato colectivo, a convenção celebrada entre associação sindical e associação de empregadores;
b) Acordo colectivo, a convenção celebrada entre associação sindical e uma pluralidade de empregadores para
diferentes empresas;
c) Acordo de empresa, a convenção celebrada entre
associação sindical e um empregador para uma empresa
ou estabelecimento.
4 — Os instrumentos de regulamentação colectiva de
trabalho não negociais são a portaria de extensão, a portaria
de condições de trabalho e a decisão arbitral em processo
de arbitragem obrigatória ou necessária.
Artigo 3.º
Relações entre fontes de regulação

1 — As normas legais reguladoras de contrato de trabalho podem ser afastadas por instrumento de regulamentação colectiva de trabalho, salvo quando delas resultar o
contrário.
2 — As normas legais reguladoras de contrato de trabalho não podem ser afastadas por portaria de condições
de trabalho.
3 — As normas legais reguladoras de contrato de trabalho só podem ser afastadas por instrumento de regulamentação colectiva de trabalho que, sem oposição daquelas
normas, disponha em sentido mais favorável aos trabalhadores quando respeitem às seguintes matérias:
a) Direitos de personalidade, igualdade e não discriminação;
b) Protecção na parentalidade;
c) Trabalho de menores;
d) Trabalhador com capacidade de trabalho reduzida,
com deficiência ou doença crónica;
e) Trabalhador-estudante;
f) Dever de informação do empregador;
g) Limites à duração dos períodos normais de trabalho
diário e semanal;
h) Duração mínima dos períodos de repouso, incluindo
a duração mínima do período anual de férias;
i) Duração máxima do trabalho dos trabalhadores nocturnos;
j) Forma de cumprimento e garantias da retribuição;
l) Capítulo sobre prevenção e reparação de acidentes
de trabalho e doenças profissionais e legislação que o
regulamenta;
m) Transmissão de empresa ou estabelecimento;
n) Direitos dos representantes eleitos dos trabalhadores.
4 — As normas legais reguladoras de contrato de trabalho só podem ser afastadas por contrato individual que
estabeleça condições mais favoráveis para o trabalhador,
se delas não resultar o contrário.
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5 — Sempre que uma norma legal reguladora de contrato de trabalho determine que a mesma pode ser afastada
por instrumento de regulamentação colectiva de trabalho
entende-se que o não pode ser por contrato de trabalho.

7 — Constitui contra-ordenação grave a violação do
disposto nos n.os 1, 3, 4 ou 5.
Artigo 6.º
Destacamento em território português

CAPÍTULO II
Aplicação do direito do trabalho
Artigo 4.º
Igualdade de tratamento de trabalhador estrangeiro ou apátrida

Sem prejuízo do estabelecido quanto à lei aplicável
ao destacamento de trabalhadores e do disposto no artigo seguinte, o trabalhador estrangeiro ou apátrida que
esteja autorizado a exercer uma actividade profissional
subordinada em território português goza dos mesmos
direitos e está sujeito aos mesmos deveres do trabalhador
com nacionalidade portuguesa.
Artigo 5.º
Forma e conteúdo de contrato com trabalhador
estrangeiro ou apátrida

1 — O contrato de trabalho celebrado com trabalhador
estrangeiro ou apátrida está sujeito a forma escrita e deve
conter, sem prejuízo de outras exigíveis no caso de ser a
termo, as seguintes indicações:
a) Identificação, assinaturas e domicílio ou sede das
partes;
b) Referência ao visto de trabalho ou ao título de autorização de residência ou permanência do trabalhador em
território português;
c) Actividade do empregador;
d) Actividade contratada e retribuição do trabalhador;
e) Local e período normal de trabalho;
f) Valor, periodicidade e forma de pagamento da retribuição;
g) Datas da celebração do contrato e do início da prestação de actividade.
2 — O trabalhador deve ainda anexar ao contrato a
identificação e domicílio da pessoa ou pessoas beneficiárias de pensão em caso de morte resultante de acidente de
trabalho ou doença profissional.
3 — O contrato de trabalho deve ser elaborado em duplicado, entregando o empregador um exemplar ao trabalhador.
4 — O exemplar do contrato que ficar com o empregador deve ter apensos documentos comprovativos do
cumprimento das obrigações legais relativas à entrada e
à permanência ou residência do cidadão estrangeiro ou
apátrida em Portugal, sendo apensas cópias dos mesmos
documentos aos restantes exemplares.
5 — O empregador deve comunicar ao serviço com
competência inspectiva do ministério responsável pela
área laboral, mediante formulário electrónico:
a) A celebração de contrato de trabalho com trabalhador
estrangeiro ou apátrida, antes do início da sua execução;
b) A cessação de contrato, nos 15 dias posteriores.
6 — O disposto neste artigo não é aplicável a contrato
de trabalho de cidadão nacional de país membro do Espaço
Económico Europeu ou de outro Estado que consagre a
igualdade de tratamento com cidadão nacional em matéria
de livre exercício de actividade profissional.

1 — Consideram-se submetidas ao regime de destacamento as seguintes situações, nas quais o trabalhador,
contratado por empregador estabelecido noutro Estado,
presta a sua actividade em território português:
a) Em execução de contrato entre o empregador e o beneficiário que exerce a actividade, desde que o trabalhador
permaneça sob a autoridade e direcção daquele;
b) Em estabelecimento do mesmo empregador, ou empresa de outro empregador com o qual exista uma relação societária de participações recíprocas, de domínio ou de grupo;
c) Ao serviço de um utilizador, à disposição do qual
foi colocado por empresa de trabalho temporário ou outra
empresa.
2 — O regime é também aplicável ao destacamento
efectuado nas situações referidas nas alíneas a) e b) do
número anterior por um utilizador estabelecido noutro
Estado, ao abrigo da respectiva legislação nacional, desde
que o contrato de trabalho subsista durante o destacamento.
3 — O regime de destacamento em território português não é aplicável ao pessoal navegante da marinha
mercante.
Artigo 7.º
Condições de trabalho de trabalhador destacado

1 — Sem prejuízo de regime mais favorável constante
de lei ou contrato de trabalho, o trabalhador destacado
tem direito às condições de trabalho previstas na lei e em
regulamentação colectiva de trabalho de eficácia geral
aplicável que respeitem a:
a) Segurança no emprego;
b) Duração máxima do tempo de trabalho;
c) Períodos mínimos de descanso;
d) Férias;
e) Retribuição mínima e pagamento de trabalho suplementar;
f) Cedência de trabalhadores por parte de empresa de
trabalho temporário;
g) Cedência ocasional de trabalhadores;
h) Segurança e saúde no trabalho;
i) Protecção na parentalidade;
j) Protecção do trabalho de menores;
l) Igualdade de tratamento e não discriminação.
2 — Para efeito do disposto no número anterior:
a) A retribuição mínima integra os subsídios ou abonos
atribuídos ao trabalhador por causa do destacamento que
não constituam reembolso de despesas efectuadas, nomeadamente com viagens, alojamento e alimentação;
b) As férias, a retribuição mínima e o pagamento de
trabalho suplementar não são aplicáveis ao destacamento
de trabalhador qualificado por parte de empresa fornecedora de um bem, para efectuar a montagem ou a instalação
inicial indispensável ao seu funcionamento, desde que a
mesma esteja integrada no contrato de fornecimento e a
sua duração não seja superior a oito dias no período de
um ano.
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3 — O disposto na alínea b) do número anterior não
abrange o destacamento em actividades de construção que
visem a realização, reparação, manutenção, alteração ou
eliminação de construções, nomeadamente escavações,
aterros, construção, montagem e desmontagem de elementos prefabricados, arranjo ou instalação de equipamentos,
transformação, renovação, reparação, conservação ou manutenção, designadamente pintura e limpeza, desmantelamento, demolição e saneamento.
Artigo 8.º
Destacamento para outro Estado

1 — O trabalhador contratado por uma empresa estabelecida em Portugal, que preste actividade no território de
outro Estado em situação a que se refere o artigo 6.º, tem
direito às condições de trabalho previstas no artigo anterior,
sem prejuízo de regime mais favorável constante da lei
aplicável ou do contrato.
2 — O empregador deve comunicar, com cinco dias
de antecedência, ao serviço com competência inspectiva
do ministério responsável pela área laboral a identidade
dos trabalhadores a destacar para o estrangeiro, o utilizador, o local de trabalho, o início e o termo previsíveis da
deslocação.
3 — Constitui contra-ordenação grave a violação do
disposto no número anterior.
Artigo 9.º
Contrato de trabalho com regime especial

Ao contrato de trabalho com regime especial aplicam-se
as regras gerais deste Código que sejam compatíveis com
a sua especificidade.
Artigo 10.º
Situações equiparadas

As normas legais respeitantes a direitos de personalidade, igualdade e não discriminação e segurança e saúde
no trabalho são aplicáveis a situações em que ocorra prestação de trabalho por uma pessoa a outra, sem subordinação jurídica, sempre que o prestador de trabalho deva
considerar-se na dependência económica do beneficiário
da actividade.

TÍTULO II
Contrato de trabalho

Artigo 12.º
Presunção de contrato de trabalho

1 — Presume-se a existência de contrato de trabalho
quando, na relação entre a pessoa que presta uma actividade e outra ou outras que dela beneficiam, se verifiquem
algumas das seguintes características:
a) A actividade seja realizada em local pertencente ao
seu beneficiário ou por ele determinado;
b) Os equipamentos e instrumentos de trabalho utilizados pertençam ao beneficiário da actividade;
c) O prestador de actividade observe horas de início e de
termo da prestação, determinadas pelo beneficiário da mesma;
d) Seja paga, com determinada periodicidade, uma quantia certa ao prestador de actividade, como contrapartida
da mesma;
e) O prestador de actividade desempenhe funções de
direcção ou chefia na estrutura orgânica da empresa.
2 — Constitui contra-ordenação muito grave imputável ao empregador a prestação de actividade, por forma
aparentemente autónoma, em condições características de
contrato de trabalho, que possa causar prejuízo ao trabalhador ou ao Estado.
3 — Em caso de reincidência, é aplicada a sanção acessória de privação do direito a subsídio ou benefício outorgado
por entidade ou serviço público, por período até dois anos.
4 — Pelo pagamento da coima, são solidariamente responsáveis o empregador, as sociedades que com este se
encontrem em relações de participações recíprocas, de
domínio ou de grupo, bem como o gerente, administrador
ou director, nas condições a que se referem o artigo 334.º
e o n.º 2 do artigo 335.º
SECÇÃO II
Sujeitos
SUBSECÇÃO I

Capacidade

Artigo 13.º
Princípio geral sobre capacidade

A capacidade para celebrar contrato de trabalho regula-se nos termos gerais do direito e pelo disposto neste Código.
SUBSECÇÃO II

Direitos de personalidade

CAPÍTULO I

Artigo 14.º

Disposições gerais

Liberdade de expressão e de opinião

SECÇÃO I
Contrato de trabalho

Artigo 11.º
Noção de contrato de trabalho

Contrato de trabalho é aquele pelo qual uma pessoa
singular se obriga, mediante retribuição, a prestar a sua
actividade a outra ou outras pessoas, no âmbito de organização e sob a autoridade destas.

É reconhecida, no âmbito da empresa, a liberdade de
expressão e de divulgação do pensamento e opinião, com
respeito dos direitos de personalidade do trabalhador e do
empregador, incluindo as pessoas singulares que o representam, e do normal funcionamento da empresa.
Artigo 15.º
Integridade física e moral

O empregador, incluindo as pessoas singulares que o
representam, e o trabalhador gozam do direito à respectiva
integridade física e moral.
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Artigo 16.º

Artigo 19.º

Reserva da intimidade da vida privada

Testes e exames médicos

1 — O empregador e o trabalhador devem respeitar os
direitos de personalidade da contraparte, cabendo-lhes,
designadamente, guardar reserva quanto à intimidade da
vida privada.
2 — O direito à reserva da intimidade da vida privada
abrange quer o acesso, quer a divulgação de aspectos atinentes à esfera íntima e pessoal das partes, nomeadamente
relacionados com a vida familiar, afectiva e sexual, com
o estado de saúde e com as convicções políticas e religiosas.

1 — Para além das situações previstas em legislação
relativa a segurança e saúde no trabalho, o empregador
não pode, para efeitos de admissão ou permanência no
emprego, exigir a candidato a emprego ou a trabalhador a
realização ou apresentação de testes ou exames médicos, de
qualquer natureza, para comprovação das condições físicas
ou psíquicas, salvo quando estes tenham por finalidade a
protecção e segurança do trabalhador ou de terceiros, ou
quando particulares exigências inerentes à actividade o
justifiquem, devendo em qualquer caso ser fornecida por
escrito ao candidato a emprego ou trabalhador a respectiva
fundamentação.
2 — O empregador não pode, em circunstância alguma,
exigir a candidata a emprego ou a trabalhadora a realização
ou apresentação de testes ou exames de gravidez.
3 — O médico responsável pelos testes e exames médicos só pode comunicar ao empregador se o trabalhador
está ou não apto para desempenhar a actividade.
4 — Constitui contra-ordenação muito grave a violação
do disposto nos n.os 1 ou 2.

Artigo 17.º
Protecção de dados pessoais

1 — O empregador não pode exigir a candidato a emprego ou a trabalhador que preste informações relativas:
a) À sua vida privada, salvo quando estas sejam estritamente necessárias e relevantes para avaliar da respectiva
aptidão no que respeita à execução do contrato de trabalho
e seja fornecida por escrito a respectiva fundamentação;
b) À sua saúde ou estado de gravidez, salvo quando
particulares exigências inerentes à natureza da actividade
profissional o justifiquem e seja fornecida por escrito a
respectiva fundamentação.
2 — As informações previstas na alínea b) do número
anterior são prestadas a médico, que só pode comunicar
ao empregador se o trabalhador está ou não apto a desempenhar a actividade.
3 — O candidato a emprego ou o trabalhador que haja
fornecido informações de índole pessoal goza do direito
ao controlo dos respectivos dados pessoais, podendo tomar
conhecimento do seu teor e dos fins a que se destinam, bem
como exigir a sua rectificação e actualização.
4 — Os ficheiros e acessos informáticos utilizados pelo
empregador para tratamento de dados pessoais do candidato a emprego ou trabalhador ficam sujeitos à legislação
em vigor relativa à protecção de dados pessoais.
5 — Constitui contra-ordenação muito grave a violação
do disposto nos n.os 1 ou 2.
Artigo 18.º
Dados biométricos

1 — O empregador só pode tratar dados biométricos
do trabalhador após notificação à Comissão Nacional de
Protecção de Dados.
2 — O tratamento de dados biométricos só é permitido
se os dados a utilizar forem necessários, adequados e proporcionais aos objectivos a atingir.
3 — Os dados biométricos são conservados durante o
período necessário para a prossecução das finalidades do
tratamento a que se destinam, devendo ser destruídos no
momento da transferência do trabalhador para outro local
de trabalho ou da cessação do contrato de trabalho.
4 — A notificação a que se refere o n.º 1 deve ser acompanhada de parecer da comissão de trabalhadores ou, não
estando este disponível 10 dias após a consulta, de comprovativo do pedido de parecer.
5 — Constitui contra-ordenação grave a violação do
disposto no n.º 3.

Artigo 20.º
Meios de vigilância a distância

1 — O empregador não pode utilizar meios de vigilância
a distância no local de trabalho, mediante o emprego de
equipamento tecnológico, com a finalidade de controlar
o desempenho profissional do trabalhador.
2 — A utilização de equipamento referido no número
anterior é lícita sempre que tenha por finalidade a protecção e segurança de pessoas e bens ou quando particulares
exigências inerentes à natureza da actividade o justifiquem.
3 — Nos casos previstos no número anterior, o empregador informa o trabalhador sobre a existência e finalidade
dos meios de vigilância utilizados, devendo nomeadamente
afixar nos locais sujeitos os seguintes dizeres, consoante
os casos: «Este local encontra-se sob vigilância de um
circuito fechado de televisão» ou «Este local encontra-se sob vigilância de um circuito fechado de televisão,
procedendo-se à gravação de imagem e som», seguido de
símbolo identificativo.
4 — Constitui contra-ordenação muito grave a violação
do disposto no n.º 1 e constitui contra-ordenação leve a
violação do disposto no n.º 3.
Artigo 21.º
Utilização de meios de vigilância a distância

1 — A utilização de meios de vigilância a distância no
local de trabalho está sujeita a autorização da Comissão
Nacional de Protecção de Dados.
2 — A autorização só pode ser concedida se a utilização
dos meios for necessária, adequada e proporcional aos
objectivos a atingir.
3 — Os dados pessoais recolhidos através dos meios de
vigilância a distância são conservados durante o período
necessário para a prossecução das finalidades da utilização
a que se destinam, devendo ser destruídos no momento da
transferência do trabalhador para outro local de trabalho
ou da cessação do contrato de trabalho.
4 — O pedido de autorização a que se refere o n.º 1 deve
ser acompanhado de parecer da comissão de trabalhadores
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ou, não estando este disponível 10 dias após a consulta, de
comprovativo do pedido de parecer.
5 — Constitui contra-ordenação grave a violação do
disposto no n.º 3.
Artigo 22.º
Confidencialidade de mensagens e de acesso a informação

1 — O trabalhador goza do direito de reserva e confidencialidade relativamente ao conteúdo das mensagens
de natureza pessoal e acesso a informação de carácter não
profissional que envie, receba ou consulte, nomeadamente
através do correio electrónico.
2 — O disposto no número anterior não prejudica o
poder de o empregador estabelecer regras de utilização
dos meios de comunicação na empresa, nomeadamente
do correio electrónico.
SUBSECÇÃO III

Igualdade e não discriminação
DIVISÃO I

Disposições gerais sobre igualdade e não discriminação

Artigo 23.º
Conceitos em matéria de igualdade e não discriminação

1 — Para efeitos do presente Código, considera-se:
a) Discriminação directa, sempre que, em razão de um
factor de discriminação, uma pessoa seja sujeita a tratamento menos favorável do que aquele que é, tenha sido
ou venha a ser dado a outra pessoa em situação comparável;
b) Discriminação indirecta, sempre que uma disposição,
critério ou prática aparentemente neutro seja susceptível de
colocar uma pessoa, por motivo de um factor de discriminação, numa posição de desvantagem comparativamente com
outras, a não ser que essa disposição, critério ou prática
seja objectivamente justificado por um fim legítimo e que
os meios para o alcançar sejam adequados e necessários;
c) Trabalho igual, aquele em que as funções desempenhadas ao serviço do mesmo empregador são iguais
ou objectivamente semelhantes em natureza, qualidade
e quantidade;
d) Trabalho de valor igual, aquele em que as funções
desempenhadas ao serviço do mesmo empregador são
equivalentes, atendendo nomeadamente à qualificação ou
experiência exigida, às responsabilidades atribuídas, ao
esforço físico e psíquico e às condições em que o trabalho
é efectuado.
2 — Constitui discriminação a mera ordem ou instrução
que tenha por finalidade prejudicar alguém em razão de
um factor de discriminação.
Artigo 24.º
Direito à igualdade no acesso a emprego e no trabalho

1 — O trabalhador ou candidato a emprego tem direito
a igualdade de oportunidades e de tratamento no que se
refere ao acesso ao emprego, à formação e promoção ou
carreira profissionais e às condições de trabalho, não podendo ser privilegiado, beneficiado, prejudicado, privado
de qualquer direito ou isento de qualquer dever em razão,

nomeadamente, de ascendência, idade, sexo, orientação
sexual, estado civil, situação familiar, situação económica,
instrução, origem ou condição social, património genético, capacidade de trabalho reduzida, deficiência, doença
crónica, nacionalidade, origem étnica ou raça, território
de origem, língua, religião, convicções políticas ou ideológicas e filiação sindical, devendo o Estado promover a
igualdade de acesso a tais direitos.
2 — O direito referido no número anterior respeita,
designadamente:
a) A critérios de selecção e a condições de contratação, em qualquer sector de actividade e a todos os níveis
hierárquicos;
b) A acesso a todos os tipos de orientação, formação e
reconversão profissionais de qualquer nível, incluindo a
aquisição de experiência prática;
c) A retribuição e outras prestações patrimoniais, promoção a todos os níveis hierárquicos e critérios para selecção
de trabalhadores a despedir;
d) A filiação ou participação em estruturas de representação colectiva, ou em qualquer outra organização cujos
membros exercem uma determinada profissão, incluindo
os benefícios por elas atribuídos.
3 — O disposto nos números anteriores não prejudica
a aplicação:
a) De disposições legais relativas ao exercício de uma
actividade profissional por estrangeiro ou apátrida;
b) De disposições relativas à especial protecção de
património genético, gravidez, parentalidade, adopção e
outras situações respeitantes à conciliação da actividade
profissional com a vida familiar.
4 — O empregador deve afixar na empresa, em local
apropriado, a informação relativa aos direitos e deveres
do trabalhador em matéria de igualdade e não discriminação.
5 — Constitui contra-ordenação muito grave a violação
do disposto no n.º 1 e constitui contra-ordenação leve a
violação do disposto no n.º 4.
Artigo 25.º
Proibição de discriminação

1 — O empregador não pode praticar qualquer discriminação, directa ou indirecta, em razão nomeadamente dos
factores referidos no n.º 1 do artigo anterior.
2 — Não constitui discriminação o comportamento
baseado em factor de discriminação que constitua um
requisito justificável e determinante para o exercício da
actividade profissional, em virtude da natureza da actividade em causa ou do contexto da sua execução, devendo o objectivo ser legítimo e o requisito proporcional.
3 — São nomeadamente permitidas diferenças de tratamento baseadas na idade que sejam necessárias e apropriadas à realização de um objectivo legítimo, designadamente
de política de emprego, mercado de trabalho ou formação
profissional.
4 — As disposições legais ou de instrumentos de regulamentação colectiva de trabalho que justifiquem os
comportamentos referidos no número anterior devem ser
avaliadas periodicamente e revistas se deixarem de se
justificar.
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5 — Cabe a quem alega discriminação indicar o trabalhador ou trabalhadores em relação a quem se considera
discriminado, incumbindo ao empregador provar que a
diferença de tratamento não assenta em qualquer factor
de discriminação.
6 — O disposto no número anterior é designadamente
aplicável em caso de invocação de qualquer prática discriminatória no acesso ao trabalho ou à formação profissional ou nas condições de trabalho, nomeadamente por
motivo de dispensa para consulta pré-natal, protecção da
segurança e saúde de trabalhadora grávida, puérpera ou
lactante, licenças por parentalidade ou faltas para assistência a menores.
7 — É inválido o acto de retaliação que prejudique o
trabalhador em consequência de rejeição ou submissão a
acto discriminatório.
8 — Constitui contra-ordenação muito grave a violação
do disposto nos n.os 1 ou 7.
Artigo 26.º
Regras contrárias ao princípio da igualdade e não discriminação

DIVISÃO II

Proibição de assédio

Artigo 29.º
Assédio

1 — Entende-se por assédio o comportamento indesejado, nomeadamente o baseado em factor de discriminação,
praticado aquando do acesso ao emprego ou no próprio emprego, trabalho ou formação profissional, com o objectivo
ou o efeito de perturbar ou constranger a pessoa, afectar a
sua dignidade, ou de lhe criar um ambiente intimidativo,
hostil, degradante, humilhante ou desestabilizador.
2 — Constitui assédio sexual o comportamento indesejado de carácter sexual, sob forma verbal, não verbal ou física, com o objectivo ou o efeito referido no número anterior.
3 — À prática de assédio aplica-se o disposto no artigo anterior.
4 — Constitui contra-ordenação muito grave a violação
do disposto neste artigo.
DIVISÃO III

1 — A disposição de instrumento de regulamentação
colectiva de trabalho ou de regulamento interno de empresa
que estabeleça profissão ou categoria profissional que
respeite especificamente a trabalhadores de um dos sexos
considera-se aplicável a trabalhadores de ambos os sexos.
2 — A disposição de instrumento de regulamentação
colectiva de trabalho ou de regulamento interno de empresa
que estabeleça condições de trabalho, designadamente
retribuição, aplicáveis exclusivamente a trabalhadores de
um dos sexos para categoria profissional correspondente
a trabalho igual ou a trabalho de valor igual considera-se
substituída pela disposição mais favorável aplicável a trabalhadores de ambos os sexos.
3 — O disposto nos números anteriores é aplicável a
disposição contrária ao princípio da igualdade em função
de outro factor de discriminação.
4 — A disposição de estatuto de organização representativa de empregadores ou de trabalhadores que restrinja
o acesso a emprego, actividade profissional, formação
profissional, condições de trabalho ou carreira profissional
exclusivamente a trabalhadores de um dos sexos, fora dos
casos previstos no n.º 2 do artigo 25.º e dos previstos em lei
específica decorrentes da protecção do património genético
do trabalhador ou dos seus descendentes, considera-se
aplicável a trabalhadores de ambos os sexos.

1 — A exclusão ou restrição de acesso de candidato a
emprego ou trabalhador em razão do sexo a determinada
actividade ou à formação profissional exigida para ter
acesso a essa actividade constitui discriminação em função
do sexo.
2 — O anúncio de oferta de emprego e outra forma de
publicidade ligada à pré-selecção ou ao recrutamento não
pode conter, directa ou indirectamente, qualquer restrição,
especificação ou preferência baseada no sexo.
3 — Em acção de formação profissional dirigida a profissão exercida predominantemente por trabalhadores de
um dos sexos deve ser dada, sempre que se justifique,
preferência a trabalhadores do sexo com menor representação, bem como, sendo apropriado, a trabalhador com
escolaridade reduzida, sem qualificação ou responsável
por família monoparental ou no caso de licença parental
ou adopção.
4 — Constitui contra-ordenação muito grave a violação
do disposto nos n.os 1 ou 2.

Artigo 27.º

Artigo 31.º

Medida de acção positiva

Igualdade de condições de trabalho

Para os efeitos deste Código, não se considera discriminação a medida legislativa de duração limitada que
beneficia certo grupo, desfavorecido em função de factor
de discriminação, com o objectivo de garantir o exercício,
em condições de igualdade, dos direitos previstos na lei
ou corrigir situação de desigualdade que persista na vida
social.
Artigo 28.º

1 — Os trabalhadores têm direito à igualdade de condições de trabalho, em particular quanto à retribuição, devendo os elementos que a determinam não conter qualquer
discriminação fundada no sexo.
2 — A igualdade de retribuição implica que, para trabalho igual ou de valor igual:

Indemnização por acto discriminatório

A prática de acto discriminatório lesivo de trabalhador
ou candidato a emprego confere-lhe o direito a indemnização por danos patrimoniais e não patrimoniais, nos termos
gerais de direito.

Igualdade e não discriminação em função do sexo

Artigo 30.º
Acesso ao emprego, actividade profissional ou formação

a) Qualquer modalidade de retribuição variável, nomeadamente a paga à tarefa, seja estabelecida na base da
mesma unidade de medida;
b) A retribuição calculada em função do tempo de trabalho seja a mesma.
3 — As diferenças de retribuição não constituem discriminação quando assentes em critérios objectivos, comuns
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a homens e mulheres, nomeadamente, baseados em mérito,
produtividade, assiduidade ou antiguidade.
4 — Sem prejuízo do disposto no número anterior, as
licenças, faltas ou dispensas relativas à protecção na parentalidade não podem fundamentar diferenças na retribuição
dos trabalhadores.
5 — Os sistemas de descrição de tarefas e de avaliação
de funções devem assentar em critérios objectivos comuns
a homens e mulheres, de forma a excluir qualquer discriminação baseada no sexo.
6 — Constitui contra-ordenação muito grave a violação
do disposto no n.º 1 e constitui contra-ordenação grave a
violação do disposto no n.º 5.
Artigo 32.º
Registo de processos de recrutamento

1 — Todas as entidades devem manter durante cinco
anos o registo dos processos de recrutamento efectuados,
devendo constar do mesmo, com desagregação por sexo,
os seguintes elementos:
a) Convites para o preenchimento de lugares;
b) Anúncios de oferta de emprego;
c) Número de candidaturas para apreciação curricular;
d) Número de candidatos presentes em entrevistas de
pré-selecção;
e) Número de candidatos aguardando ingresso;
f) Resultados de testes ou provas de admissão ou selecção;
g) Balanços sociais relativos a dados, que permitam
analisar a existência de eventual discriminação de pessoas
de um dos sexos no acesso ao emprego, formação e promoção profissionais e condições de trabalho.
2 — Constitui contra-ordenação leve a violação do disposto neste artigo.
SUBSECÇÃO IV

Parentalidade

Artigo 33.º
Parentalidade

1 — A maternidade e a paternidade constituem valores
sociais eminentes.
2 — Os trabalhadores têm direito à protecção da sociedade e do Estado na realização da sua insubstituível acção
em relação ao exercício da parentalidade.
Artigo 34.º
Articulação com regime de protecção social

1 — A protecção social nas situações previstas na presente subsecção, designadamente os regimes de concessão
de prestações sociais para os diferentes períodos de licença
por parentalidade, consta de legislação específica.
2 — Para efeitos do disposto na presente subsecção,
consideram-se equivalentes a períodos de licença parental
os períodos de concessão das prestações sociais correspondentes, atribuídas a um dos progenitores no âmbito do
subsistema de solidariedade e do sistema previdencial da
segurança social ou outro regime de protecção social de
enquadramento obrigatório.

Artigo 35.º
Protecção na parentalidade

1 — A protecção na parentalidade concretiza-se através
da atribuição dos seguintes direitos:
a) Licença em situação de risco clínico durante a gravidez;
b) Licença por interrupção de gravidez;
c) Licença parental, em qualquer das modalidades;
d) Licença por adopção;
e) Licença parental complementar em qualquer das
modalidades;
f) Dispensa da prestação de trabalho por parte de trabalhadora grávida, puérpera ou lactante, por motivo de
protecção da sua segurança e saúde;
g) Dispensa para consulta pré-natal;
h) Dispensa para avaliação para adopção;
i) Dispensa para amamentação ou aleitação;
j) Faltas para assistência a filho;
l) Faltas para assistência a neto;
m) Licença para assistência a filho;
n) Licença para assistência a filho com deficiência ou
doença crónica;
o) Trabalho a tempo parcial de trabalhador com responsabilidades familiares;
p) Horário flexível de trabalhador com responsabilidades familiares;
q) Dispensa de prestação de trabalho em regime de
adaptabilidade;
r) Dispensa de prestação de trabalho suplementar;
s) Dispensa de prestação de trabalho no período nocturno.
2 — Os direitos previstos no número anterior apenas se
aplicam, após o nascimento do filho, a trabalhadores progenitores que não estejam impedidos ou inibidos totalmente
do exercício do poder paternal, com excepção do direito de
a mãe gozar 14 semanas de licença parental inicial e dos
referentes a protecção durante a amamentação.
Artigo 36.º
Conceitos em matéria de protecção da parentalidade

1 — No âmbito do regime de protecção da parentalidade, entende-se por:
a) Trabalhadora grávida, a trabalhadora em estado de
gestação que informe o empregador do seu estado, por
escrito, com apresentação de atestado médico;
b) Trabalhadora puérpera, a trabalhadora parturiente e durante um período de 120 dias subsequentes ao parto que informe o empregador do seu estado, por escrito, com apresentação de atestado médico ou certidão de nascimento do filho;
c) Trabalhadora lactante, a trabalhadora que amamenta
o filho e informe o empregador do seu estado, por escrito,
com apresentação de atestado médico.
2 — O regime de protecção da parentalidade é ainda
aplicável desde que o empregador tenha conhecimento da
situação ou do facto relevante.
Artigo 37.º
Licença em situação de risco clínico durante a gravidez

1 — Em situação de risco clínico para a trabalhadora
grávida ou para o nascituro, impeditivo do exercício de
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funções, independentemente do motivo que determine
esse impedimento e esteja este ou não relacionado com as
condições de prestação do trabalho, caso o empregador não
lhe proporcione o exercício de actividade compatível com
o seu estado e categoria profissional, a trabalhadora tem
direito a licença, pelo período de tempo que por prescrição
médica for considerado necessário para prevenir o risco,
sem prejuízo da licença parental inicial.
2 — Para o efeito previsto no número anterior, a trabalhadora informa o empregador e apresenta atestado médico
que indique a duração previsível da licença, prestando essa
informação com a antecedência de 10 dias ou, em caso
de urgência comprovada pelo médico, logo que possível.
3 — Constitui contra-ordenação muito grave a violação
do disposto no n.º 1.

6 — Na falta da declaração referida nos n.os 4 e 5 a licença é gozada pela mãe.
7 — Em caso de internamento hospitalar da criança ou
do progenitor que estiver a gozar a licença prevista nos
n.os 1, 2 ou 3 durante o período após o parto, o período de
licença suspende-se, a pedido do progenitor, pelo tempo
de duração do internamento.
8 — A suspensão da licença no caso previsto no número
anterior é feita mediante comunicação ao empregador,
acompanhada de declaração emitida pelo estabelecimento
hospitalar.
9 — Constitui contra-ordenação muito grave a violação
do disposto nos n.os 1, 2, 3, 7 ou 8.

Artigo 38.º

Períodos de licença parental exclusiva da mãe

Licença por interrupção da gravidez

1 — A mãe pode gozar até 30 dias da licença parental
inicial antes do parto.
2 — É obrigatório o gozo, por parte da mãe, de seis
semanas de licença a seguir ao parto.
3 — A trabalhadora que pretenda gozar parte da licença
antes do parto deve informar desse propósito o empregador
e apresentar atestado médico que indique a data previsível
do parto, prestando essa informação com a antecedência de
10 dias ou, em caso de urgência comprovada pelo médico,
logo que possível.
4 — Constitui contra-ordenação muito grave a violação
do disposto nos n.os 1 ou 2.

1 — Em caso de interrupção da gravidez, a trabalhadora
tem direito a licença com duração entre 14 e 30 dias.
2 — Para o efeito previsto no número anterior, a trabalhadora informa o empregador e apresenta, logo que possível, atestado médico com indicação do período da licença.
3 — Constitui contra-ordenação muito grave a violação
do disposto no n.º 1.
Artigo 39.º
Modalidades de licença parental

A licença parental compreende as seguintes modalidades:
a) Licença parental inicial;
b) Licença parental inicial exclusiva da mãe;
c) Licença parental inicial a gozar pelo pai por impossibilidade da mãe;
d) Licença parental exclusiva do pai.
Artigo 40.º
Licença parental inicial

1 — A mãe e o pai trabalhadores têm direito, por nascimento de filho, a licença parental inicial de 120 ou
150 dias consecutivos, cujo gozo podem partilhar após o
parto, sem prejuízo dos direitos da mãe a que se refere o
artigo seguinte.
2 — A licença referida no número anterior é acrescida
em 30 dias, no caso de cada um dos progenitores gozar, em
exclusivo, um período de 30 dias consecutivos, ou dois períodos de 15 dias consecutivos, após o período de gozo obrigatório pela mãe a que se refere o n.º 2 do artigo seguinte.
3 — No caso de nascimentos múltiplos, o período de
licença previsto nos números anteriores é acrescido de
30 dias por cada gémeo além do primeiro.
4 — Em caso de partilha do gozo da licença, a mãe e o
pai informam os respectivos empregadores, até sete dias
após o parto, do início e termo dos períodos a gozar por
cada um, entregando para o efeito, declaração conjunta.
5 — Caso a licença parental não seja partilhada pela
mãe e pelo pai, e sem prejuízo dos direitos da mãe a que
se refere o artigo seguinte, o progenitor que gozar a licença
informa o respectivo empregador, até sete dias após o parto,
da duração da licença e do início do respectivo período,
juntando declaração do outro progenitor da qual conste que
o mesmo exerce actividade profissional e que não goza a
licença parental inicial.

Artigo 41.º

Artigo 42.º
Licença parental inicial a gozar por um progenitor
em caso de impossibilidade do outro

1 — O pai ou a mãe tem direito a licença, com a duração referida nos n.os 1, 2 ou 3 do artigo 40.º, ou do período
remanescente da licença, nos casos seguintes:
a) Incapacidade física ou psíquica do progenitor que
estiver a gozar a licença, enquanto esta se mantiver;
b) Morte do progenitor que estiver a gozar a licença.
2 — Apenas há lugar à duração total da licença referida
no n.º 2 do artigo 40.º caso se verifiquem as condições aí
previstas, à data dos factos referidos no número anterior.
3 — Em caso de morte ou incapacidade física ou psíquica da mãe, a licença parental inicial a gozar pelo pai
tem a duração mínima de 30 dias.
4 — Em caso de morte ou incapacidade física ou psíquica de mãe não trabalhadora nos 120 dias a seguir ao
parto, o pai tem direito a licença nos termos do n.º 1, com
a necessária adaptação, ou do número anterior.
5 — Para efeito do disposto nos números anteriores, o
pai informa o empregador, logo que possível e, consoante
a situação, apresenta atestado médico comprovativo ou
certidão de óbito e, sendo caso disso, declara o período
de licença já gozado pela mãe.
6 — Constitui contra-ordenação muito grave a violação
do disposto nos n.os 1 a 4.
Artigo 43.º
Licença parental exclusiva do pai

1 — É obrigatório o gozo pelo pai de uma licença parental de 10 dias úteis, seguidos ou interpolados, nos 30 dias
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seguintes ao nascimento do filho, cinco dos quais gozados de modo consecutivos imediatamente a seguir a este.
2 — Após o gozo da licença prevista no número anterior,
o pai tem ainda direito a 10 dias úteis de licença, seguidos
ou interpolados, desde que gozados em simultâneo com o
gozo da licença parental inicial por parte da mãe.
3 — No caso de nascimentos múltiplos, à licença prevista nos números anteriores acrescem dois dias por cada
gémeo além do primeiro.
4 — Para efeitos do disposto nos números anteriores,
o trabalhador deve avisar o empregador com a antecedência possível que, no caso previsto no n.º 2, não deve ser
inferior a cinco dias.
5 — Constitui contra-ordenação muito grave a violação
do disposto nos n.os 1, 2 ou 3.
Artigo 44.º
Licença por adopção

1 — Em caso de adopção de menor de 15 anos, o candidato a adoptante tem direito à licença referida nos n.os 1
ou 2 do artigo 40.º
2 — No caso de adopções múltiplas, o período de licença referido no número anterior é acrescido de 30 dias
por cada adopção além da primeira.
3 — Havendo dois candidatos a adoptantes, a licença
deve ser gozada nos termos dos n.os 1 e 2 do artigo 40.º
4 — O candidato a adoptante não tem direito a licença
em caso de adopção de filho do cônjuge ou de pessoa com
quem viva em união de facto.
5 — Em caso de incapacidade ou falecimento do candidato a adoptante durante a licença, o cônjuge sobrevivo,
que não seja candidato a adoptante e com quem o adoptando viva em comunhão de mesa e habitação, tem direito
a licença correspondente ao período não gozado ou a um
mínimo de 14 dias.
6 — A licença tem início a partir da confiança judicial ou administrativa, nos termos do regime jurídico da
adopção.
7 — Quando a confiança administrativa consistir na
confirmação da permanência do menor a cargo do adoptante, este tem direito a licença, pelo período remanescente,
desde que a data em que o menor ficou de facto a seu cargo
tenha ocorrido antes do termo da licença parental inicial.
8 — Em caso de internamento hospitalar do candidato
a adoptante ou do adoptando, o período de licença é suspenso pelo tempo de duração do internamento, devendo
aquele comunicar esse facto ao empregador, apresentando
declaração comprovativa passada pelo estabelecimento
hospitalar.
9 — Em caso de partilha do gozo da licença, os candidatos a adoptantes informam os respectivos empregadores,
com a antecedência de 10 dias ou, em caso de urgência
comprovada, logo que possível, fazendo prova da confiança judicial ou administrativa do adoptando e da idade
deste, do início e termo dos períodos a gozar por cada um,
entregando para o efeito declaração conjunta.
10 — Caso a licença por adopção não seja partilhada,
o candidato a adoptante que gozar a licença informa o
respectivo empregador, nos prazos referidos no número
anterior, da duração da licença e do início do respectivo
período.
11 — Constitui contra-ordenação muito grave a violação
do disposto nos n.os 1 a 3, 5, 7 ou 8.

Artigo 45.º
Dispensa para avaliação para a adopção

Para efeitos de realização de avaliação para a adopção,
os trabalhadores têm direito a três dispensas de trabalho
para deslocação aos serviços da segurança social ou recepção dos técnicos em seu domicílio, devendo apresentar a
devida justificação ao empregador.
Artigo 46.º
Dispensa para consulta pré-natal

1 — A trabalhadora grávida tem direito a dispensa do
trabalho para consultas pré-natais, pelo tempo e número
de vezes necessários.
2 — A trabalhadora deve, sempre que possível, comparecer a consulta pré-natal fora do horário de trabalho.
3 — Sempre que a consulta pré-natal só seja possível
durante o horário de trabalho, o empregador pode exigir à
trabalhadora a apresentação de prova desta circunstância
e da realização da consulta ou declaração dos mesmos
factos.
4 — Para efeito dos números anteriores, a preparação
para o parto é equiparada a consulta pré-natal.
5 — O pai tem direito a três dispensas do trabalho para
acompanhar a trabalhadora às consultas pré-natais.
6 — Constitui contra-ordenação grave a violação do
disposto neste artigo.
Artigo 47.º
Dispensa para amamentação ou aleitação

1 — A mãe que amamenta o filho tem direito a dispensa
de trabalho para o efeito, durante o tempo que durar a
amamentação.
2 — No caso de não haver amamentação, desde que
ambos os progenitores exerçam actividade profissional,
qualquer deles ou ambos, consoante decisão conjunta,
têm direito a dispensa para aleitação, até o filho perfazer
um ano.
3 — A dispensa diária para amamentação ou aleitação é
gozada em dois períodos distintos, com a duração máxima
de uma hora cada, salvo se outro regime for acordado com
o empregador.
4 — No caso de nascimentos múltiplos, a dispensa referida no número anterior é acrescida de mais 30 minutos
por cada gémeo além do primeiro.
5 — Se qualquer dos progenitores trabalhar a tempo
parcial, a dispensa diária para amamentação ou aleitação
é reduzida na proporção do respectivo período normal de
trabalho, não podendo ser inferior a 30 minutos.
6 — Na situação referida no número anterior, a dispensa
diária é gozada em período não superior a uma hora e,
sendo caso disso, num segundo período com a duração
remanescente, salvo se outro regime for acordado com o
empregador.
7 — Constitui contra-ordenação grave a violação do
disposto neste artigo.
Artigo 48.º
Procedimento de dispensa para amamentação ou aleitação

1 — Para efeito de dispensa para amamentação, a trabalhadora comunica ao empregador, com a antecedência de
10 dias relativamente ao início da dispensa, que amamenta
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o filho, devendo apresentar atestado médico se a dispensa
se prolongar para além do primeiro ano de vida do filho.
2 — Para efeito de dispensa para aleitação, o progenitor:
a) Comunica ao empregador que aleita o filho, com a
antecedência de 10 dias relativamente ao início da dispensa;
b) Apresenta documento de que conste a decisão conjunta;
c) Declara qual o período de dispensa gozado pelo outro
progenitor, sendo caso disso;
d) Prova que o outro progenitor exerce actividade profissional e, caso seja trabalhador por conta de outrem, que
informou o respectivo empregador da decisão conjunta.
Artigo 49.º
Falta para assistência a filho

1 — O trabalhador pode faltar ao trabalho para prestar
assistência inadiável e imprescindível, em caso de doença
ou acidente, a filho menor de 12 anos ou, independentemente da idade, a filho com deficiência ou doença crónica,
até 30 dias por ano ou durante todo o período de eventual
hospitalização.
2 — O trabalhador pode faltar ao trabalho até 15 dias
por ano para prestar assistência inadiável e imprescindível
em caso de doença ou acidente a filho com 12 ou mais
anos de idade que, no caso de ser maior, faça parte do seu
agregado familiar.
3 — Aos períodos de ausência previstos nos números
anteriores acresce um dia por cada filho além do primeiro.
4 — A possibilidade de faltar prevista nos números
anteriores não pode ser exercida simultaneamente pelo
pai e pela mãe.
5 — Para efeitos de justificação da falta, o empregador
pode exigir ao trabalhador:
a) Prova do carácter inadiável e imprescindível da assistência;
b) Declaração de que o outro progenitor tem actividade
profissional e não falta pelo mesmo motivo ou está impossibilitado de prestar a assistência;
c) Em caso de hospitalização, declaração comprovativa
passada pelo estabelecimento hospitalar.
6 — No caso referido no n.º 3 do artigo seguinte, o pai
ou a mãe informa o respectivo empregador da prestação
de assistência em causa, sendo o seu direito referido nos
n.os 1 ou 2 reduzido em conformidade.
7 — Constitui contra-ordenação grave a violação do
disposto nos n.os 1, 2 ou 3.
Artigo 50.º
Falta para assistência a neto

1 — O trabalhador pode faltar até 30 dias consecutivos,
a seguir ao nascimento de neto que consigo viva em comunhão de mesa e habitação e que seja filho de adolescente
com idade inferior a 16 anos.
2 — Se houver dois titulares do direito, há apenas lugar
a um período de faltas, a gozar por um deles, ou por ambos
em tempo parcial ou em períodos sucessivos, conforme
decisão conjunta.
3 — O trabalhador pode também faltar, em substituição dos progenitores, para prestar assistência inadiável
e imprescindível, em caso de doença ou acidente, a neto

menor ou, independentemente da idade, com deficiência
ou doença crónica.
4 — Para efeitos dos n.os 1 e 2, o trabalhador informa o
empregador com a antecedência de cinco dias, declarando
que:
a) O neto vive consigo em comunhão de mesa e habitação;
b) O neto é filho de adolescente com idade inferior a
16 anos;
c) O cônjuge do trabalhador exerce actividade profissional ou se encontra física ou psiquicamente impossibilitado
de cuidar do neto ou não vive em comunhão de mesa e
habitação com este.
5 — O disposto neste artigo é aplicável a tutor do adolescente, a trabalhador a quem tenha sido deferida a confiança judicial ou administrativa do mesmo, bem como ao
seu cônjuge ou pessoa em união de facto.
6 — No caso referido no n.º 3, o trabalhador informa
o empregador, no prazo previsto nos n.os 1 ou 2 do artigo 253.º, declarando:
a) O carácter inadiável e imprescindível da assistência;
b) Que os progenitores são trabalhadores e não faltam
pelo mesmo motivo ou estão impossibilitados de prestar
a assistência, bem como que nenhum outro familiar do
mesmo grau falta pelo mesmo motivo.
7 — Constitui contra-ordenação grave a violação do
disposto nos n.os 1, 2 ou 3.
Artigo 51.º
Licença parental complementar

1 — O pai e a mãe têm direito, para assistência a filho
ou adoptado com idade não superior a seis anos, a licença
parental complementar, em qualquer das seguintes modalidades:
a) Licença parental alargada, por três meses;
b) Trabalho a tempo parcial durante 12 meses, com
um período normal de trabalho igual a metade do tempo
completo;
c) Períodos intercalados de licença parental alargada
e de trabalho a tempo parcial em que a duração total da
ausência e da redução do tempo de trabalho seja igual aos
períodos normais de trabalho de três meses;
d) Ausências interpoladas ao trabalho com duração igual
aos períodos normais de trabalho de três meses, desde que
previstas em instrumento de regulamentação colectiva de
trabalho.
2 — O pai e a mãe podem gozar qualquer das modalidades referidas no número anterior de modo consecutivo
ou até três períodos interpolados, não sendo permitida a
cumulação por um dos progenitores do direito do outro.
3 — Se ambos os progenitores pretenderem gozar simultaneamente a licença e estiverem ao serviço do mesmo
empregador, este pode adiar a licença de um deles com
fundamento em exigências imperiosas ligadas ao funcionamento da empresa ou serviço, desde que seja fornecida
por escrito a respectiva fundamentação.
4 — Durante o período de licença parental complementar em qualquer das modalidades, o trabalhador não
pode exercer outra actividade incompatível com a respectiva finalidade, nomeadamente trabalho subordinado ou
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prestação continuada de serviços fora da sua residência
habitual.
5 — O exercício dos direitos referidos nos números
anteriores depende de informação sobre a modalidade
pretendida e o início e o termo de cada período, dirigida
por escrito ao empregador com antecedência de 30 dias
relativamente ao seu início.
6 — Constitui contra-ordenação grave a violação do
disposto nos n.os 1, 2 ou 3.
Artigo 52.º
Licença para assistência a filho

1 — Depois de esgotado o direito referido no artigo anterior, os progenitores têm direito a licença para assistência
a filho, de modo consecutivo ou interpolado, até ao limite
de dois anos.
2 — No caso de terceiro filho ou mais, a licença prevista
no número anterior tem o limite de três anos.
3 — O trabalhador tem direito a licença se o outro progenitor exercer actividade profissional ou estiver impedido
ou inibido totalmente de exercer o poder paternal.
4 — Se houver dois titulares, a licença pode ser gozada
por qualquer deles ou por ambos em períodos sucessivos.
5 — Durante o período de licença para assistência a
filho, o trabalhador não pode exercer outra actividade
incompatível com a respectiva finalidade, nomeadamente
trabalho subordinado ou prestação continuada de serviços
fora da sua residência habitual.
6 — Para exercício do direito, o trabalhador informa o
empregador, por escrito e com a antecedência de 30 dias:
a) Do início e do termo do período em que pretende
gozar a licença;
b) Que o outro progenitor tem actividade profissional e
não se encontra ao mesmo tempo em situação de licença,
ou que está impedido ou inibido totalmente de exercer o
poder paternal;
c) Que o menor vive com ele em comunhão de mesa
e habitação;
d) Que não está esgotado o período máximo de duração
da licença.
7 — Na falta de indicação em contrário por parte do
trabalhador, a licença tem a duração de seis meses.
8 — À prorrogação do período de licença pelo trabalhador, dentro dos limites previstos nos n.os 1 e 2, é aplicável
o disposto no n.º 6.
9 — Constitui contra-ordenação grave a violação do
disposto nos n.os 1 ou 2.
Artigo 53.º
Licença para assistência a filho com deficiência ou doença crónica

1 — Os progenitores têm direito a licença por período
até seis meses, prorrogável até quatro anos, para assistência
de filho com deficiência ou doença crónica.
2 — Caso o filho com deficiência ou doença crónica
tenha 12 ou mais anos de idade a necessidade de assistência
é confirmada por atestado médico.
3 — É aplicável à licença prevista no n.º 1 o regime
constante dos n.os 3 a 8 do artigo anterior.
4 — Constitui contra-ordenação grave a violação do
disposto no n.º 1.

Artigo 54.º
Redução do tempo de trabalho para assistência
a filho menor com deficiência ou doença crónica

1 — Os progenitores de menor com deficiência ou doença crónica, com idade não superior a um ano, têm direito
a redução de cinco horas do período normal de trabalho
semanal, ou outras condições de trabalho especiais, para
assistência ao filho.
2 — Não há lugar ao exercício do direito referido no
número anterior quando um dos progenitores não exerça
actividade profissional e não esteja impedido ou inibido
totalmente de exercer o poder paternal.
3 — Se ambos os progenitores forem titulares do direito, a redução do período normal de trabalho pode ser
utilizada por qualquer deles ou por ambos em períodos
sucessivos.
4 — O empregador deve adequar o horário de trabalho resultante da redução do período normal de trabalho
tendo em conta a preferência do trabalhador, sem prejuízo
de exigências imperiosas do funcionamento da empresa.
5 — A redução do período normal de trabalho semanal
não implica diminuição de direitos consagrados na lei,
salvo quanto à retribuição, que só é devida na medida em
que a redução, em cada ano, exceda o número de faltas
substituíveis por perda de gozo de dias de férias.
6 — Para redução do período normal de trabalho semanal, o trabalhador deve comunicar ao empregador a sua
intenção com a antecedência de 10 dias, bem como:
a) Apresentar atestado médico comprovativo da deficiência ou da doença crónica;
b) Declarar que o outro progenitor tem actividade profissional ou que está impedido ou inibido totalmente de
exercer o poder paternal e, sendo caso disso, que não exerce
ao mesmo tempo este direito.
7 — Constitui contra-ordenação grave a violação do
disposto nos n.os 1, 3, 4 ou 5.
Artigo 55.º
Trabalho a tempo parcial de trabalhador
com responsabilidades familiares

1 — O trabalhador com filho menor de 12 anos ou,
independentemente da idade, filho com deficiência ou
doença crónica que com ele viva em comunhão de mesa
e habitação tem direito a trabalhar a tempo parcial.
2 — O direito pode ser exercido por qualquer dos progenitores ou por ambos em períodos sucessivos, depois
da licença parental complementar, em qualquer das suas
modalidades.
3 — Salvo acordo em contrário, o período normal de
trabalho a tempo parcial corresponde a metade do praticado
a tempo completo numa situação comparável e, conforme
o pedido do trabalhador, é prestado diariamente, de manhã
ou de tarde, ou em três dias por semana.
4 — A prestação de trabalho a tempo parcial pode ser
prorrogada até dois anos ou, no caso de terceiro filho ou
mais, três anos, ou ainda, no caso de filho com deficiência
ou doença crónica, quatro anos.
5 — Durante o período de trabalho em regime de tempo
parcial, o trabalhador não pode exercer outra actividade
incompatível com a respectiva finalidade, nomeadamente
trabalho subordinado ou prestação continuada de serviços
fora da sua residência habitual.
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6 — A prestação de trabalho a tempo parcial cessa no
termo do período para que foi concedida ou no da sua prorrogação, retomando o trabalhador a prestação de trabalho
a tempo completo.
7 — Constitui contra-ordenação grave a violação do
disposto neste artigo.
Artigo 56.º
Horário flexível de trabalhador com responsabilidades familiares

1 — O trabalhador com filho menor de 12 anos ou,
independentemente da idade, filho com deficiência ou
doença crónica que com ele viva em comunhão de mesa
e habitação tem direito a trabalhar em regime de horário
de trabalho flexível, podendo o direito ser exercido por
qualquer dos progenitores ou por ambos.
2 — Entende-se por horário flexível aquele em que o
trabalhador pode escolher, dentro de certos limites, as horas
de início e termo do período normal de trabalho diário.
3 — O horário flexível, a elaborar pelo empregador, deve:
a) Conter um ou dois períodos de presença obrigatória, com
duração igual a metade do período normal de trabalho diário;
b) Indicar os períodos para início e termo do trabalho
normal diário, cada um com duração não inferior a um
terço do período normal de trabalho diário, podendo esta
duração ser reduzida na medida do necessário para que o
horário se contenha dentro do período de funcionamento
do estabelecimento;
c) Estabelecer um período para intervalo de descanso
não superior a duas horas.
4 — O trabalhador que trabalhe em regime de horário
flexível pode efectuar até seis horas consecutivas de trabalho e até dez horas de trabalho em cada dia e deve cumprir
o correspondente período normal de trabalho semanal, em
média de cada período de quatro semanas.
5 — Constitui contra-ordenação grave a violação do
disposto no n.º 1.
Artigo 57.º
Autorização de trabalho a tempo parcial
ou em regime de horário flexível

1 — O trabalhador que pretenda trabalhar a tempo parcial ou em regime de horário de trabalho flexível deve
solicitá-lo ao empregador, por escrito, com a antecedência
de 30 dias, com os seguintes elementos:
a) Indicação do prazo previsto, dentro do limite aplicável;
b) Declaração da qual conste:
i) Que o menor vive com ele em comunhão de mesa e
habitação;
ii) No regime de trabalho a tempo parcial, que não está
esgotado o período máximo de duração;
iii) No regime de trabalho a tempo parcial, que o outro
progenitor tem actividade profissional e não se encontra
ao mesmo tempo em situação de trabalho a tempo parcial
ou que está impedido ou inibido totalmente de exercer o
poder paternal;
c) A modalidade pretendida de organização do trabalho
a tempo parcial.
2 — O empregador apenas pode recusar o pedido com
fundamento em exigências imperiosas do funcionamento

da empresa, ou na impossibilidade de substituir o trabalhador se este for indispensável.
3 — No prazo de 20 dias contados a partir da recepção
do pedido, o empregador comunica ao trabalhador, por
escrito, a sua decisão.
4 — No caso de pretender recusar o pedido, na comunicação o empregador indica o fundamento da intenção de
recusa, podendo o trabalhador apresentar, por escrito, uma
apreciação no prazo de cinco dias a partir da recepção.
5 — Nos cinco dias subsequentes ao fim do prazo para
apreciação pelo trabalhador, o empregador envia o processo para apreciação pela entidade competente na área da
igualdade de oportunidades entre homens e mulheres, com
cópia do pedido, do fundamento da intenção de o recusar
e da apreciação do trabalhador.
6 — A entidade referida no número anterior, no prazo
de 30 dias, notifica o empregador e o trabalhador do seu
parecer, o qual se considera favorável à intenção do empregador se não for emitido naquele prazo.
7 — Se o parecer referido no número anterior for desfavorável, o empregador só pode recusar o pedido após decisão
judicial que reconheça a existência de motivo justificativo.
8 — Considera-se que o empregador aceita o pedido do
trabalhador nos seus precisos termos:
a) Se não comunicar a intenção de recusa no prazo de
20 dias após a recepção do pedido;
b) Se, tendo comunicado a intenção de recusar o pedido,
não informar o trabalhador da decisão sobre o mesmo nos
cinco dias subsequentes à notificação referida no n.º 6 ou,
consoante o caso, ao fim do prazo estabelecido nesse número;
c) Se não submeter o processo à apreciação da entidade
competente na área da igualdade de oportunidades entre
homens e mulheres dentro do prazo previsto no n.º 5.
9 — Ao pedido de prorrogação é aplicável o disposto
para o pedido inicial.
10 — Constitui contra-ordenação grave a violação do
disposto nos n.os 2, 3, 5 ou 7.
Artigo 58.º
Dispensa de algumas formas de organização do tempo de trabalho

1 — A trabalhadora grávida, puérpera ou lactante tem
direito a ser dispensada de prestar trabalho em horário
de trabalho organizado de acordo com regime de adaptabilidade, de banco de horas ou de horário concentrado.
2 — O direito referido no número anterior aplica-se a
qualquer dos progenitores em caso de aleitação, quando
a prestação de trabalho nos regimes nele referidos afecte
a sua regularidade.
3 — Constitui contra-ordenação grave a violação do
disposto neste artigo.
Artigo 59.º
Dispensa de prestação de trabalho suplementar

1 — A trabalhadora grávida, bem como o trabalhador
ou trabalhadora com filho de idade inferior a 12 meses,
não está obrigada a prestar trabalho suplementar.
2 — A trabalhadora não está obrigada a prestar trabalho suplementar durante todo o tempo que durar a amamentação se for necessário para a sua saúde ou para a da
criança.
3 — Constitui contra-ordenação grave a violação do
disposto neste artigo.
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Artigo 60.º
Dispensa de prestação de trabalho no período nocturno

1 — A trabalhadora tem direito a ser dispensada de
prestar trabalho entre as 20 horas de um dia e as 7 horas
do dia seguinte:
a) Durante um período de 112 dias antes e depois do
parto, dos quais pelo menos metade antes da data previsível do mesmo;
b) Durante o restante período de gravidez, se for necessário para a sua saúde ou para a do nascituro;
c) Durante todo o tempo que durar a amamentação, se
for necessário para a sua saúde ou para a da criança.
2 — À trabalhadora dispensada da prestação de trabalho nocturno deve ser atribuído, sempre que possível, um
horário de trabalho diurno compatível.
3 — A trabalhadora é dispensada do trabalho sempre que
não seja possível aplicar o disposto no número anterior.
4 — A trabalhadora que pretenda ser dispensada de
prestar trabalho nocturno deve informar o empregador e
apresentar atestado médico, no caso da alínea b) ou c) do
n.º 1, com a antecedência de 10 dias.
5 — Em situação de urgência comprovada pelo médico,
a informação referida no número anterior pode ser feita
independentemente do prazo.
6 — Sem prejuízo do disposto nos números anteriores,
a dispensa da prestação de trabalho nocturno deve ser
determinada por médico do trabalho sempre que este, no
âmbito da vigilância da saúde dos trabalhadores, identificar qualquer risco para a trabalhadora grávida, puérpera
ou lactante.
7 — Constitui contra-ordenação grave a violação do
disposto nos n.os 1, 2 ou 3.
Artigo 61.º
Formação para reinserção profissional

O empregador deve facultar ao trabalhador, após a licença para assistência a filho ou para assistência a pessoa
com deficiência ou doença crónica, a participação em
acções de formação e actualização profissional, de modo
a promover a sua plena reinserção profissional.
Artigo 62.º
Protecção da segurança e saúde de trabalhadora
grávida, puérpera ou lactante

1 — A trabalhadora grávida, puérpera ou lactante tem
direito a especiais condições de segurança e saúde nos
locais de trabalho, de modo a evitar a exposição a riscos
para a sua segurança e saúde, nos termos dos números
seguintes.
2 — Sem prejuízo de outras obrigações previstas em
legislação especial, em actividade susceptível de apresentar um risco específico de exposição a agentes, processos
ou condições de trabalho, o empregador deve proceder
à avaliação da natureza, grau e duração da exposição de
trabalhadora grávida, puérpera ou lactante, de modo a
determinar qualquer risco para a sua segurança e saúde e
as repercussões sobre a gravidez ou a amamentação, bem
como as medidas a tomar.
3 — Nos casos referidos no número anterior, o empregador deve tomar a medida necessária para evitar a exposição
da trabalhadora a esses riscos, nomeadamente:

a) Proceder à adaptação das condições de trabalho;
b) Se a adaptação referida na alínea anterior for impossível, excessivamente demorada ou demasiado onerosa,
atribuir à trabalhadora outras tarefas compatíveis com o
seu estado e categoria profissional;
c) Se as medidas referidas nas alíneas anteriores não
forem viáveis, dispensar a trabalhadora de prestar trabalho
durante o período necessário.
4 — Sem prejuízo dos direitos de informação e consulta
previstos em legislação especial, a trabalhadora grávida,
puérpera ou lactante tem direito a ser informada, por escrito, dos resultados da avaliação referida no n.º 2 e das
medidas de protecção adoptadas.
5 — É vedado o exercício por trabalhadora grávida,
puérpera ou lactante de actividades cuja avaliação tenha
revelado riscos de exposição a agentes ou condições de
trabalho que ponham em perigo a sua segurança ou saúde
ou o desenvolvimento do nascituro.
6 — As actividades susceptíveis de apresentarem um
risco específico de exposição a agentes, processos ou condições de trabalho referidos no n.º 2, bem como os agentes
e condições de trabalho referidos no número anterior, são
determinados em legislação específica.
7 — A trabalhadora grávida, puérpera ou lactante, ou
os seus representantes, têm direito de requerer ao serviço
com competência inspectiva do ministério responsável
pela área laboral uma acção de fiscalização, a realizar
com prioridade e urgência, se o empregador não cumprir
as obrigações decorrentes deste artigo.
8 — Constitui contra-ordenação muito grave a violação
do disposto nos n.os 1, 2, 3 ou 5 e constitui contra-ordenação
grave a violação do disposto no n.º 4.
Artigo 63.º
Protecção em caso de despedimento

1 — O despedimento de trabalhadora grávida, puérpera
ou lactante ou de trabalhador no gozo de licença parental
carece de parecer prévio da entidade competente na área
da igualdade de oportunidades entre homens e mulheres.
2 — O despedimento por facto imputável a trabalhador
que se encontre em qualquer das situações referidas no
número anterior presume-se feito sem justa causa.
3 — Para efeitos do número anterior, o empregador deve
remeter cópia do processo à entidade competente na área
da igualdade de oportunidade entre homens e mulheres:
a) Depois das diligências probatórias referidas no n.º 2
do artigo 356.º, no despedimento por facto imputável ao
trabalhador;
b) Depois da fase de informações e negociação prevista
no artigo 361.º, no despedimento colectivo;
c) Depois das consultas referidas no n.º 1 do artigo 370.º,
no despedimento por extinção de posto de trabalho;
d) Depois das consultas referidas no artigo 377.º, no
despedimento por inadaptação.
4 — A entidade competente deve comunicar o parecer referido no n.º 1 ao empregador e ao trabalhador, nos
30 dias subsequentes à recepção do processo, considerando-se em sentido favorável ao despedimento quando não for
emitido dentro do referido prazo.
5 — Cabe ao empregador provar que solicitou o parecer
a que se refere o n.º 1.
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6 — Se o parecer for desfavorável ao despedimento, o
empregador só o pode efectuar após decisão judicial que
reconheça a existência de motivo justificativo, devendo a
acção ser intentada nos 30 dias subsequentes à notificação
do parecer.
7 — A suspensão judicial do despedimento só não é
decretada se o parecer for favorável ao despedimento e
o tribunal considerar que existe probabilidade séria de
verificação da justa causa.
8 — Se o despedimento for declarado ilícito, o empregador não se pode opor à reintegração do trabalhador nos
termos do n.º 1 do artigo 392.º e o trabalhador tem direito,
em alternativa à reintegração, a indemnização calculada
nos termos do n.º 3 do referido artigo.
9 — Constitui contra-ordenação grave a violação do
disposto nos n.os 1 ou 6.
Artigo 64.º
Extensão de direitos atribuídos a progenitores

1 — O adoptante, o tutor, a pessoa a quem for deferida a
confiança judicial ou administrativa do menor, bem como
o cônjuge ou a pessoa em união de facto com qualquer
daqueles ou com o progenitor, desde que viva em comunhão de mesa e habitação com o menor, beneficia dos
seguintes direitos:
a) Dispensa para aleitação;
b) Licença parental complementar em qualquer das
modalidades, licença para assistência a filho e licença para
assistência a filho com deficiência ou doença crónica;
c) Falta para assistência a filho ou a neto;
d) Redução do tempo de trabalho para assistência a filho
menor com deficiência ou doença crónica;
e) Trabalho a tempo parcial de trabalhador com responsabilidades familiares;
f) Horário flexível de trabalhador com responsabilidades
familiares.
2 — Sempre que o exercício dos direitos referidos nos
números anteriores dependa de uma relação de tutela ou
confiança judicial ou administrativa do menor, o respectivo titular deve, para que o possa exercer, mencionar essa
qualidade ao empregador.
Artigo 65.º
Regime de licenças, faltas e dispensas

1 — Não determinam perda de quaisquer direitos, salvo
quanto à retribuição, e são consideradas como prestação
efectiva de trabalho as ausências ao trabalho resultantes de:
a) Licença em situação de risco clínico durante a gravidez;
b) Licença por interrupção de gravidez;
c) Licença parental, em qualquer das modalidades;
d) Licença por adopção;
e) Licença parental complementar em qualquer das
modalidades;
f) Falta para assistência a filho;
g) Falta para assistência a neto;
h) Dispensa de prestação de trabalho no período nocturno;
i) Dispensa da prestação de trabalho por parte de trabalhadora grávida, puérpera ou lactante, por motivo de
protecção da sua segurança e saúde;

j) Dispensa para avaliação para adopção.
2 — A dispensa para consulta pré-natal, amamentação
ou aleitação não determina perda de quaisquer direitos e é
considerada como prestação efectiva de trabalho.
3 — As licenças por situação de risco clínico durante
a gravidez, por interrupção de gravidez, por adopção e
licença parental em qualquer modalidade:
a) Suspendem o gozo das férias, devendo os dias remanescentes ser gozados após o seu termo, mesmo que tal se
verifique no ano seguinte;
b) Não prejudicam o tempo já decorrido de estágio ou
acção ou curso de formação, devendo o trabalhador cumprir apenas o período em falta para o completar;
c) Adiam a prestação de prova para progressão na carreira profissional, a qual deve ter lugar após o termo da
licença.
4 — A licença parental e a licença parental complementar, em quaisquer das suas modalidades, por adopção, para
assistência a filho e para assistência a filho com deficiência
ou doença crónica:
a) Suspendem-se por doença do trabalhador, se este
informar o empregador e apresentar atestado médico
comprovativo, e prosseguem logo após a cessação desse
impedimento;
b) Não podem ser suspensas por conveniência do empregador;
c) Não prejudicam o direito do trabalhador a aceder
à informação periódica emitida pelo empregador para o
conjunto dos trabalhadores;
d) Terminam com a cessação da situação que originou a
respectiva licença que deve ser comunicada ao empregador
no prazo de cinco dias.
5 — No termo de qualquer situação de licença, faltas,
dispensa ou regime de trabalho especial, o trabalhador
tem direito a retomar a actividade contratada, devendo,
no caso previsto na alínea d) do número anterior, retomá-la na primeira vaga que ocorrer na empresa ou, se esta
entretanto se não verificar, no termo do período previsto
para a licença.
6 — A licença para assistência a filho ou para assistência
a filho com deficiência ou doença crónica suspende os
direitos, deveres e garantias das partes na medida em que
pressuponham a efectiva prestação de trabalho, designadamente a retribuição, mas não prejudica os benefícios
complementares de assistência médica e medicamentosa
a que o trabalhador tenha direito.
7 — Constitui contra-ordenação grave a violação do
disposto nos n.os 1, 2, 3 ou 4.
SUBSECÇÃO V

Trabalho de menores

Artigo 66.º
Princípios gerais relativos ao trabalho de menor

1 — O empregador deve proporcionar ao menor condições de trabalho adequadas à idade e ao desenvolvimento do mesmo e que protejam a segurança, a saúde, o
desenvolvimento físico, psíquico e moral, a educação e a
formação, prevenindo em especial qualquer risco resultante
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da sua falta de experiência ou da inconsciência dos riscos
existentes ou potenciais.
2 — O empregador deve, em especial, avaliar os riscos
relacionados com o trabalho, antes de o menor o iniciar
ou antes de qualquer alteração importante das condições
de trabalho, incidindo nomeadamente sobre:
a) Equipamento e organização do local e do posto de
trabalho;
b) Natureza, grau e duração da exposição a agentes
físicos, biológicos e químicos;
c) Escolha, adaptação e utilização de equipamento de
trabalho, incluindo agentes, máquinas e aparelhos e a respectiva utilização;
d) Adaptação da organização do trabalho, dos processos
de trabalho ou da sua execução;
e) Grau de conhecimento do menor no que se refere à
execução do trabalho, aos riscos para a segurança e a saúde
e às medidas de prevenção.
3 — O empregador deve informar o menor e os seus
representantes legais dos riscos identificados e das medidas
tomadas para a sua prevenção.
4 — A emancipação não prejudica a aplicação das normas relativas à protecção da saúde, educação e formação
do trabalhador menor.
5 — Constitui contra-ordenação muito grave a violação
do disposto nos n.os 1, 2 ou 3.

não sejam susceptíveis de o prejudicar no que respeita à
integridade física, segurança e saúde, assiduidade escolar,
participação em programas de orientação ou de formação, capacidade para beneficiar da instrução ministrada,
ou ainda ao seu desenvolvimento físico, psíquico, moral,
intelectual e cultural.
4 — Em empresa familiar, o menor com idade inferior
a 16 anos deve trabalhar sob a vigilância e direcção de
um membro do seu agregado familiar, maior de idade.
5 — O empregador comunica ao serviço com competência inspectiva do ministério responsável pela área laboral a
admissão de menor efectuada ao abrigo do n.º 3, nos oito
dias subsequentes.
6 — Constitui contra-ordenação grave a violação do
disposto nos n.os 3 ou 4 e constitui contra-ordenação leve
a violação do disposto no número anterior.
Artigo 69.º
Admissão de menor sem escolaridade obrigatória
ou sem qualificação profissional

1 — O Estado deve proporcionar a menor que tenha
concluído a escolaridade obrigatória a formação profissional adequada à sua preparação para a vida activa.
2 — O empregador deve assegurar a formação profissional de menor ao seu serviço, solicitando a colaboração
dos organismos competentes sempre que não disponha de
meios para o efeito.
3 — É, em especial, assegurado ao menor o direito a
licença sem retribuição para a frequência de curso profissional que confira habilitação escolar ou curso de educação
e formação para jovens, salvo quando a mesma for susceptível de causar prejuízo grave à empresa, e sem prejuízo
dos direitos do trabalhador-estudante.
4 — O menor que se encontre na situação do n.º 1 do
artigo 69.º tem direito a passar ao regime de trabalho a
tempo parcial, fixando-se, na falta de acordo, a duração
semanal do trabalho num número de horas que, somado
à duração escolar ou de formação, perfaça quarenta horas
semanais.

1 — O menor com idade inferior a 16 anos que tenha
concluído a escolaridade obrigatória mas não possua qualificação profissional, ou o menor com pelo menos 16 anos
idade mas que não tenha concluído a escolaridade obrigatória ou não possua qualificação profissional só pode ser
admitido a prestar trabalho desde que frequente modalidade
de educação ou formação que confira, consoante o caso,
a escolaridade obrigatória, qualificação profissional, ou
ambas, nomeadamente em Centros Novas Oportunidades.
2 — O disposto no número anterior não é aplicável a
menor que apenas preste trabalho durante as férias escolares.
3 — Na situação a que se refere o n.º 1, o menor beneficia do estatuto de trabalhador-estudante, tendo a dispensa
de trabalho para frequência de aulas com duração em dobro
da prevista no n.º 3 do artigo 90.º
4 — O empregador comunica ao serviço com competência inspectiva do ministério responsável pela área laboral
a admissão de menor efectuada nos termos dos n.os 1 e 2,
nos oito dias subsequentes.
5 — Constitui contra-ordenação muito grave a violação
do disposto no n.º 1, contra-ordenação grave a violação
do disposto no n.º 3 e contra-ordenação leve a falta de
comunicação prevista no número anterior.
6 — Em caso de admissão de menor com idade inferior a 16 anos e sem escolaridade obrigatória, é aplicada
a sanção acessória de privação do direito a subsídio ou
benefício outorgado por entidade ou serviço público, por
período até dois anos.

Artigo 68.º

Artigo 70.º

Admissão de menor ao trabalho

Capacidade do menor para celebrar contrato
de trabalho e receber a retribuição

Artigo 67.º
Formação profissional de menor

1 — Só pode ser admitido a prestar trabalho o menor
que tenha completado a idade mínima de admissão, tenha
concluído a escolaridade obrigatória e disponha de capacidades físicas e psíquicas adequadas ao posto de trabalho.
2 — A idade mínima de admissão para prestar trabalho
é de 16 anos.
3 — O menor com idade inferior a 16 anos que tenha
concluído a escolaridade obrigatória pode prestar trabalhos
leves que consistam em tarefas simples e definidas que,
pela sua natureza, pelos esforços físicos ou mentais exigidos ou pelas condições específicas em que são realizadas,

1 — É válido o contrato de trabalho celebrado por menor que tenha completado 16 anos de idade e tenha concluído a escolaridade obrigatória, salvo oposição escrita
dos seus representantes legais.
2 — O contrato celebrado por menor que não tenha
completado 16 anos de idade ou não tenha concluído a
escolaridade obrigatória só é válido mediante autorização
escrita dos seus representantes legais.
3 — O menor tem capacidade para receber a retribuição, salvo oposição escrita dos seus representantes legais.
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4 — Os representantes legais podem a todo o tempo
declarar a oposição ou revogar a autorização referida no
n.º 2, sendo o acto eficaz decorridos 30 dias sobre a sua
comunicação ao empregador.
5 — No caso previsto nos n.os 1 ou 2, os representantes
legais podem reduzir até metade o prazo previsto no número anterior, com fundamento em que tal é necessário
para a frequência de estabelecimento de ensino ou de acção
de formação profissional.
6 — Constitui contra-ordenação grave o pagamento de
retribuição ao menor caso haja oposição escrita dos seus
representantes legais.
Artigo 71.º
Denúncia de contrato por menor

1 — O menor na situação referida no artigo 69.º que
denuncie o contrato de trabalho sem termo durante a formação, ou num período imediatamente subsequente de
duração igual àquela, deve compensar o empregador do
custo directo com a formação que este tenha suportado.
2 — O disposto no número anterior é igualmente aplicável caso o menor denuncie o contrato de trabalho a termo
depois de o empregador lhe haver proposto por escrito a
conversão do mesmo em contrato sem termo.
Artigo 72.º
Protecção da segurança e saúde de menor

1 — Sem prejuízo das obrigações estabelecidas em disposições especiais, o empregador deve submeter o menor
a exames de saúde, nomeadamente:
a) Exame de saúde que certifique a adequação da sua
capacidade física e psíquica ao exercício das funções, a
realizar antes do início da prestação do trabalho, ou nos
15 dias subsequentes à admissão se esta for urgente e
com o consentimento dos representantes legais do menor;
b) Exame de saúde anual, para que do exercício da actividade profissional não resulte prejuízo para a sua saúde
e para o seu desenvolvimento físico e psíquico.
2 — Os trabalhos que, pela sua natureza ou pelas condições em que são prestados, sejam prejudiciais ao desenvolvimento físico, psíquico e moral dos menores são proibidos
ou condicionados por legislação específica.
3 — Constitui contra-ordenação grave a violação do
disposto no n.º 1.
Artigo 73.º
Limites máximos do período normal de trabalho de menor

1 — O período normal de trabalho de menor não pode
ser superior a oito horas em cada dia e a quarenta horas
em cada semana.
2 — Os instrumentos de regulamentação colectiva de
trabalho devem reduzir, sempre que possível, os limites
máximos do período normal de trabalho de menor.
3 — No caso de trabalhos leves efectuados por menor
com idade inferior a 16 anos, o período normal de trabalho
não pode ser superior a sete horas em cada dia e trinta e
cinco horas em cada semana.
4 — Constitui contra-ordenação grave a violação do
disposto nos n.os 1 ou 3.

Artigo 74.º
Dispensa de algumas formas de organização
do tempo de trabalho de menor

1 — O menor é dispensado de prestar trabalho em horário organizado de acordo com o regime de adaptabilidade,
banco de horas ou horário concentrado quando o mesmo
puder prejudicar a sua saúde ou segurança no trabalho.
2 — Para efeito do número anterior, o menor deve ser
submetido a exame de saúde previamente ao início da
aplicação do horário em causa.
3 — Constitui contra-ordenação grave a violação do
disposto neste artigo.
Artigo 75.º
Trabalho suplementar de menor

1 — O trabalhador menor não pode prestar trabalho
suplementar.
2 — O disposto no número anterior não é aplicável se
a prestação de trabalho suplementar por parte de menor
com idade igual ou superior a 16 anos for indispensável
para prevenir ou reparar prejuízo grave para a empresa,
devido a facto anormal e imprevisível ou a circunstância
excepcional ainda que previsível, cujas consequências
não podiam ser evitadas, desde que não haja outro trabalhador disponível e por um período não superior a cinco
dias úteis.
3 — Na situação referida no número anterior, o menor
tem direito a período equivalente de descanso compensatório, a gozar nas três semanas seguintes.
4 — Constitui contra-ordenação grave a violação do
disposto neste artigo.
Artigo 76.º
Trabalho de menor no período nocturno

1 — É proibido o trabalho de menor com idade inferior
a 16 anos entre as 20 horas de um dia e as 7 horas do dia
seguinte.
2 — O menor com idade igual ou superior a 16 anos
não pode prestar trabalho entre as 22 horas de um dia e
as 7 horas do dia seguinte, sem prejuízo do disposto nos
números seguintes.
3 — O menor com idade igual ou superior a 16 anos
pode prestar trabalho nocturno:
a) Em actividade prevista em instrumento de regulamentação colectiva de trabalho, excepto no período compreendido entre as 0 e as 5 horas;
b) Que se justifique por motivos objectivos, em actividade de natureza cultural, artística, desportiva ou publicitária, desde que tenha um período equivalente de descanso compensatório no dia seguinte ou no mais próximo
possível.
4 — No caso do número anterior, a prestação de trabalho
nocturno por menor deve ser vigiada por um adulto, se
for necessário para protecção da sua segurança ou saúde.
5 — O disposto nos n.os 2 e 3 não é aplicável se a prestação de trabalho nocturno ocorrer em circunstância referida no n.º 2 do artigo anterior, sendo devido o descanso
previsto no n.º 3 do mesmo artigo.
6 — Constitui contra-ordenação grave a violação do
disposto nos n.os 1, 2 ou 4.
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Artigo 77.º
Intervalo de descanso de menor

1 — O período de trabalho diário de menor deve ser
interrompido por intervalo de duração entre uma e duas
horas, por forma a não prestar mais de quatro horas de
trabalho consecutivo se tiver idade inferior a 16 anos,
ou quatro horas e trinta minutos se tiver idade igual ou
superior a 16 anos.
2 — O instrumento de regulamentação colectiva de
trabalho pode estabelecer duração do intervalo de descanso
superior a duas horas, bem como a frequência e a duração
de outros intervalos de descanso no período de trabalho
diário ou, no caso de menor com idade igual ou superior
a 16 anos, redução do intervalo até trinta minutos.
3 — Constitui contra-ordenação grave a violação do
disposto no n.º 1.
Artigo 78.º
Descanso diário de menor

1 — O menor tem direito a descanso diário, entre os
períodos de trabalho de dois dias sucessivos, com a duração
mínima de catorze horas consecutivas se tiver idade inferior
a 16 anos, ou doze horas consecutivas se tiver idade igual
ou superior a 16 anos.
2 — Em relação a menor com idade igual ou superior
a 16 anos, o descanso diário previsto no número anterior
pode ser reduzido por instrumento de regulamentação colectiva de trabalho se for justificado por motivo objectivo,
desde que não afecte a sua segurança ou saúde e a redução
seja compensada nos três dias seguintes, no sector da agricultura, turismo, hotelaria ou restauração, em embarcação
da marinha do comércio, hospital ou outro estabelecimento
de saúde ou em actividade caracterizada por períodos de
trabalho fraccionados ao longo do dia.
3 — O disposto no n.º 1 não se aplica a menor com
idade igual ou superior a 16 anos que preste trabalho cuja
duração normal não seja superior a vinte horas por semana,
ou trabalho ocasional por período não superior a um mês:
a) Em serviço doméstico realizado em agregado familiar;
b) Em empresa familiar, desde que não seja nocivo,
prejudicial ou perigoso para o menor.
4 — Constitui contra-ordenação grave a violação do
disposto nos n.os 1 ou 2 deste artigo.
Artigo 79.º
Descanso semanal de menor

1 — O descanso semanal de menor tem a duração de
dois dias, se possível, consecutivos, em cada período de
sete dias, salvo havendo razões técnicas ou de organização
do trabalho, a definir por instrumento de regulamentação
colectiva de trabalho, que justifiquem que o descanso semanal de menor com idade igual ou superior a 16 anos
tenha a duração de trinta e seis horas consecutivas.
2 — O descanso semanal de menor com idade igual ou
superior a 16 anos pode ser de um dia em situação a que
se referem os n.os 2 ou 3 do artigo anterior, desde que a
redução se justifique por motivo objectivo e, no primeiro
caso, seja estabelecida em instrumento de regulamentação
colectiva de trabalho, devendo em qualquer caso ser assegurado descanso adequado.

3 — Constitui contra-ordenação grave a violação do
disposto neste artigo.
Artigo 80.º
Descanso semanal e períodos de trabalho
de menor em caso de pluriemprego

1 — Se o menor trabalhar para vários empregadores, os
descansos semanais devem ser coincidentes e a soma dos
períodos de trabalho não deve exceder os limites máximos
do período normal de trabalho.
2 — Para efeitos do disposto no número anterior, o
menor ou, se este tiver idade inferior a 16 anos, os seus
representantes legais devem informar por escrito:
a) Antes da admissão, o novo empregador, sobre a
existência de outro emprego e a duração do trabalho e os
descansos semanais correspondentes;
b) Aquando de uma admissão ou sempre que haja alteração das condições de trabalho em causa, os outros
empregadores, sobre a duração do trabalho e os descansos
semanais correspondentes.
3 — O empregador que, sendo informado nos termos do
número anterior, celebre contrato de trabalho com o menor
ou altere a duração do trabalho ou dos descansos semanais é responsável pelo cumprimento do disposto no n.º 1.
4 — Constitui contra-ordenação grave a violação do
disposto no n.º 1, pela qual é responsável o empregador
que se encontre na situação referida no número anterior.
Artigo 81.º
Participação de menor em espectáculo ou outra actividade

A participação de menor em espectáculo ou outra actividade de natureza cultural, artística ou publicitária é
regulada em legislação específica.
Artigo 82.º
Crime por utilização indevida de trabalho de menor

1 — A utilização de trabalho de menor em violação do
disposto no n.º 1 do artigo 68.º ou no n.º 2 do artigo 72.º
é punida com pena de prisão até 2 anos ou com pena de
multa até 240 dias, se pena mais grave não couber por
força de outra disposição legal.
2 — No caso de o menor não ter completado a idade
mínima de admissão ou não ter concluído a escolaridade
obrigatória, os limites das penas são elevados para o dobro.
3 — Em caso de reincidência, os limites mínimos das
penas previstas nos números anteriores são elevados para
o triplo.
Artigo 83.º
Crime de desobediência por não cessação da actividade de menor

Quando o serviço com competência inspectiva do ministério responsável pela área laboral verificar a violação
do disposto no n.º 1 do artigo 68.º ou das normas relativas
a trabalhos proibidos a que se refere o n.º 2 do artigo 72.º,
notifica por escrito o infractor para que faça cessar de
imediato a actividade do menor, com a cominação de que,
se o não fizer, incorre em crime de desobediência qualificada.
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SUBSECÇÃO VI

Trabalhador com capacidade de trabalho reduzida

Artigo 84.º
Princípios gerais quanto ao emprego de trabalhador
com capacidade de trabalho reduzida

1 — O empregador deve facilitar o emprego a trabalhador com capacidade de trabalho reduzida, proporcionando-lhe adequadas condições de trabalho, nomeadamente a
adaptação do posto de trabalho, retribuição e promovendo
ou auxiliando acções de formação e aperfeiçoamento profissional apropriadas.
2 — O Estado deve estimular e apoiar, pelos meios
convenientes, a acção das empresas na realização dos objectivos definidos no número anterior.
3 — Independentemente do disposto nos números anteriores, podem ser estabelecidas, por lei ou instrumento de
regulamentação colectiva de trabalho, especiais medidas
de protecção de trabalhador com capacidade de trabalho
reduzida, particularmente no que respeita à sua admissão e condições de prestação da actividade, tendo sempre
em conta os interesses do trabalhador e do empregador.
4 — O regime do presente artigo consta de legislação
específica.
5 — Constitui contra-ordenação muito grave a violação
do disposto no n.º 1.
SUBSECÇÃO VII

Trabalhador com deficiência ou doença crónica

Artigo 85.º
Princípios gerais quanto ao emprego de trabalhador
com deficiência ou doença crónica

1 — O trabalhador com deficiência ou doença crónica
é titular dos mesmos direitos e está adstrito aos mesmos
deveres dos demais trabalhadores no acesso ao emprego,
à formação, promoção ou carreira profissionais e às condições de trabalho, sem prejuízo das especificidades inerentes
à sua situação.
2 — O Estado deve estimular e apoiar a acção do empregador na contratação de trabalhador com deficiência ou
doença crónica e na sua readaptação profissional.
3 — Constitui contra-ordenação muito grave a violação
do disposto no n.º 1.
Artigo 86.º

ção específicas de trabalhador com deficiência ou doença
crónica e incentivos a este ou ao empregador, particularmente no que respeita à admissão, condições de prestação
da actividade e adaptação de posto de trabalho, tendo em
conta os respectivos interesses.
Artigo 87.º
Dispensa de algumas formas de organização do tempo
de trabalho de trabalhador com deficiência ou doença crónica

1 — O trabalhador com deficiência ou doença crónica
é dispensado da prestação de trabalho, se esta puder prejudicar a sua saúde ou segurança no trabalho:
a) Em horário organizado de acordo com o regime de
adaptabilidade, de banco de horas ou horário concentrado;
b) Entre as 20 horas de um dia e as 7 horas do dia
seguinte.
2 — Para efeito do disposto no número anterior, o trabalhador deve ser submetido a exame de saúde previamente
ao início da aplicação do horário em causa.
3 — Constitui contra-ordenação grave a violação do
disposto neste artigo.
Artigo 88.º
Trabalho suplementar de trabalhador
com deficiência ou doença crónica

1 — O trabalhador com deficiência ou doença crónica
não é obrigado a prestar trabalho suplementar.
2 — Constitui contra-ordenação grave a violação do
disposto neste artigo.
SUBSECÇÃO VIII

Trabalhador-estudante

Artigo 89.º
Noção de trabalhador-estudante

1 — Considera-se trabalhador-estudante o trabalhador
que frequenta qualquer nível de educação escolar, bem
como curso de pós-graduação, mestrado ou doutoramento
em instituição de ensino, ou ainda curso de formação profissional ou programa de ocupação temporária de jovens
com duração igual ou superior a seis meses.
2 — A manutenção do estatuto de trabalhador-estudante
depende de aproveitamento escolar no ano lectivo anterior.
Artigo 90.º

Medidas de acção positiva em favor de trabalhador
com deficiência ou doença crónica

Organização do tempo de trabalho de trabalhador-estudante

1 — O empregador deve adoptar medidas adequadas
para que a pessoa com deficiência ou doença crónica tenha
acesso a um emprego, o possa exercer e nele progredir,
ou para que tenha formação profissional, excepto se tais
medidas implicarem encargos desproporcionados.
2 — O Estado deve estimular e apoiar, pelos meios
convenientes, a acção do empregador na realização dos
objectivos referidos no número anterior.
3 — Os encargos referidos no n.º 1 não são considerados desproporcionados quando forem compensados por
apoios do Estado, nos termos previstos em legislação específica.
4 — Podem ser estabelecidas por lei ou instrumento de
regulamentação colectiva de trabalho medidas de protec-

1 — O horário de trabalho de trabalhador-estudante
deve, sempre que possível, ser ajustado de modo a permitir
a frequência das aulas e a deslocação para o estabelecimento de ensino.
2 — Quando não seja possível a aplicação do disposto
no número anterior, o trabalhador-estudante tem direito a
dispensa de trabalho para frequência de aulas, se assim o
exigir o horário escolar, sem perda de direitos e que conta
como prestação efectiva de trabalho.
3 — A dispensa de trabalho para frequência de aulas
pode ser utilizada de uma só vez ou fraccionadamente, à
escolha do trabalhador-estudante, e tem a seguinte duração máxima, dependendo do período normal de trabalho
semanal:
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a) Três horas semanais para período igual ou superior
a vinte horas e inferior a trinta horas;
b) Quatro horas semanais para período igual ou superior
a trinta horas e inferior a trinta e quatro horas;
c) Cinco horas semanais para período igual ou superior a trinta e quatro horas e inferior a trinta e oito horas;
d) Seis horas semanais para período igual ou superior
a trinta e oito horas.

4 — Considera-se prova de avaliação o exame ou outra prova, escrita ou oral, ou a apresentação de trabalho,
quando este o substitua ou complemente e desde que determine directa ou indirectamente o aproveitamento escolar.
5 — Constitui contra-ordenação grave a violação do
disposto nos n.os 1 ou 3.

4 — O trabalhador-estudante cujo período de trabalho
seja impossível ajustar, de acordo com os números anteriores, ao regime de turnos a que está afecto tem preferência
na ocupação de posto de trabalho compatível com a sua
qualificação profissional e com a frequência de aulas.
5 — Caso o horário de trabalho ajustado ou a dispensa
de trabalho para frequência de aulas comprometa manifestamente o funcionamento da empresa, nomeadamente por
causa do número de trabalhadores-estudantes existente, o
empregador promove um acordo com o trabalhador interessado e a comissão de trabalhadores ou, na sua falta, a
comissão intersindical, comissões sindicais ou delegados
sindicais, sobre a medida em que o interesse daquele pode
ser satisfeito ou, na falta de acordo, decide fundamentadamente, informando o trabalhador por escrito.
6 — O trabalhador-estudante não é obrigado a prestar
trabalho suplementar, excepto por motivo de força maior,
nem trabalho em regime de adaptabilidade, banco de horas
ou horário concentrado quando o mesmo coincida com o
horário escolar ou com prova de avaliação.
7 — Ao trabalhador-estudante que preste trabalho em
regime de adaptabilidade, banco de horas ou horário concentrado é assegurado um dia por mês de dispensa, sem
perda de direitos, contando como prestação efectiva de
trabalho.
8 — O trabalhador-estudante que preste trabalho suplementar tem direito a descanso compensatório de igual
número de horas.
9 — Constitui contra-ordenação grave a violação do
disposto nos n.os 1 a 4 e 6 a 8.

Férias e licenças de trabalhador-estudante

Artigo 91.º
Faltas para prestação de provas de avaliação

1 — O trabalhador-estudante pode faltar justificadamente por motivo de prestação de prova de avaliação, nos
seguintes termos:
a) No dia da prova e no imediatamente anterior;
b) No caso de provas em dias consecutivos ou de mais de
uma prova no mesmo dia, os dias imediatamente anteriores
são tantos quantas as provas a prestar;
c) Os dias imediatamente anteriores referidos nas
alíneas anteriores incluem dias de descanso semanal e
feriados;
d) As faltas dadas ao abrigo das alíneas anteriores não
podem exceder quatro dias por disciplina em cada ano
lectivo.
2 — O direito previsto no número anterior só pode ser
exercido em dois anos lectivos relativamente a cada disciplina.
3 — Consideram-se ainda justificadas as faltas dadas
por trabalhador-estudante na estrita medida das deslocações necessárias para prestar provas de avaliação, sendo
retribuídas até 10 faltas em cada ano lectivo, independentemente do número de disciplinas.

Artigo 92.º
1 — O trabalhador-estudante tem direito a marcar o
período de férias de acordo com as suas necessidades escolares, podendo gozar até 15 dias de férias interpoladas,
na medida em que tal seja compatível com as exigências
imperiosas do funcionamento da empresa.
2 — O trabalhador-estudante tem direito, em cada ano
civil, a licença sem retribuição, com a duração de 10 dias
úteis seguidos ou interpolados.
3 — Constitui contra-ordenação grave a violação do
disposto no n.º 1 e constitui contra-ordenação leve a violação do disposto no número anterior.
Artigo 93.º
Promoção profissional de trabalhador-estudante

O empregador deve possibilitar a trabalhador-estudante
promoção profissional adequada à qualificação obtida, não
sendo todavia obrigatória a reclassificação profissional por
mero efeito da qualificação.
Artigo 94.º
Concessão do estatuto de trabalhador-estudante

1 — O trabalhador-estudante deve comprovar perante
o empregador a sua condição de estudante, apresentando
igualmente o horário das actividades educativas a frequentar.
2 — O trabalhador-estudante deve escolher, entre as
possibilidades existentes, o horário mais compatível com
o horário de trabalho, sob pena de não beneficiar dos inerentes direitos.
3 — Considera-se aproveitamento escolar a transição
de ano ou a aprovação ou progressão em, pelo menos,
metade das disciplinas em que o trabalhador-estudante
esteja matriculado, a aprovação ou validação de metade
dos módulos ou unidades equivalentes de cada disciplina,
definidos pela instituição de ensino ou entidade formadora
para o ano lectivo ou para o período anual de frequência,
no caso de percursos educativos organizados em regime
modular ou equivalente que não definam condições de
transição de ano ou progressão em disciplinas.
4 — Considera-se ainda que tem aproveitamento escolar
o trabalhador que não satisfaça o disposto no número anterior devido a acidente de trabalho ou doença profissional,
doença prolongada, licença em situação de risco clínico
durante a gravidez, ou por ter gozado licença parental inicial, licença por adopção ou licença parental complementar
por período não inferior a um mês.
5 — O trabalhador-estudante não pode cumular os direitos previstos neste Código com quaisquer regimes que
visem os mesmos fins, nomeadamente no que respeita a
dispensa de trabalho para frequência de aulas, licenças
por motivos escolares ou faltas para prestação de provas
de avaliação.
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Artigo 95.º

Artigo 99.º

Cessação e renovação de direitos

Regulamento interno de empresa

1 — O direito a horário de trabalho ajustado ou a dispensa de trabalho para frequência de aulas, a marcação do
período de férias de acordo com as necessidades escolares
ou a licença sem retribuição cessa quando o trabalhador-estudante não tenha aproveitamento no ano em que beneficie desse direito.
2 — Os restantes direitos cessam quando o trabalhador-estudante não tenha aproveitamento em dois anos consecutivos ou três interpolados.
3 — Os direitos do trabalhador-estudante cessam imediatamente em caso de falsas declarações relativamente
aos factos de que depende a concessão do estatuto ou a
factos constitutivos de direitos, bem como quando estes
sejam utilizados para outros fins.
4 — O trabalhador-estudante pode exercer de novo os
direitos no ano lectivo subsequente àquele em que os mesmos cessaram, não podendo esta situação ocorrer mais de
duas vezes.

1 — O empregador pode elaborar regulamento interno
de empresa sobre organização e disciplina do trabalho.
2 — Na elaboração do regulamento interno de empresa
é ouvida a comissão de trabalhadores ou, na sua falta, as
comissões intersindicais, as comissões sindicais ou os
delegados sindicais.
3 — O regulamento interno apenas produz efeitos após:

Artigo 96.º

a) Publicitação do respectivo conteúdo, designadamente
afixação na sede da empresa e nos locais de trabalho, de
modo a possibilitar o seu pleno conhecimento, a todo o
tempo, pelos trabalhadores;
b) Enviá-lo ao serviço com competência inspectiva do
ministério responsável pela área laboral.
4 — Aelaboração de regulamento interno de empresa sobre
determinadas matérias pode ser tornada obrigatória por instrumento de regulamentação colectiva de trabalho negocial.
5 — Constitui contra-ordenação grave a violação do
disposto no n.º 2 e na alínea a) do n.º 3 e leve a violação
da alínea b) do n.º 3.
Artigo 100.º

Procedimento para exercício de direitos de trabalhador-estudante

1 — O trabalhador-estudante deve comprovar perante
o empregador o respectivo aproveitamento, no final de
cada ano lectivo.
2 — O controlo de assiduidade do trabalhador-estudante
pode ser feito, por acordo com o trabalhador, directamente
pelo empregador, através dos serviços administrativos
do estabelecimento de ensino, por correio electrónico ou
fax, no qual é aposta uma data e hora a partir da qual
o trabalhador-estudante termina a sua responsabilidade
escolar.
3 — Na falta de acordo o empregador pode, nos 15 dias
seguintes à utilização da dispensa de trabalho para esse fim,
exigir a prova da frequência de aulas, sempre que o estabelecimento de ensino proceder ao controlo da frequência.
4 — O trabalhador-estudante deve solicitar a licença
sem retribuição com a seguinte antecedência:
a) Quarenta e oito horas ou, sendo inviável, logo que
possível, no caso de um dia de licença;
b) Oito dias, no caso de dois a cinco dias de licença;
c) 15 dias, no caso de mais de cinco dias de licença.
SUBSECÇÃO IX

O empregador e a empresa

Artigo 97.º
Poder de direcção

Compete ao empregador estabelecer os termos em que o
trabalho deve ser prestado, dentro dos limites decorrentes
do contrato e das normas que o regem.
Artigo 98.º
Poder disciplinar

O empregador tem poder disciplinar sobre o trabalhador
ao seu serviço, enquanto vigorar o contrato de trabalho.

Tipos de empresas

1 — Considera-se:
a) Microempresa a que emprega menos de 10 trabalhadores;
b) Pequena empresa a que emprega de 10 a menos de
50 trabalhadores;
c) Média empresa a que emprega de 50 a menos de
250 trabalhadores;
d) Grande empresa a que emprega 250 ou mais trabalhadores.
2 — Para efeitos do número anterior, o número de trabalhadores corresponde à média do ano civil antecedente.
3 — No ano de início da actividade, o número de trabalhadores a ter em conta para aplicação do regime é o
existente no dia da ocorrência do facto.
Artigo 101.º
Pluralidade de empregadores

1 — O trabalhador pode obrigar-se a prestar trabalho
a vários empregadores entre os quais exista uma relação
societária de participações recíprocas, de domínio ou de
grupo, ou que tenham estruturas organizativas comuns.
2 — O contrato de trabalho com pluralidade de empregadores está sujeito a forma escrita e deve conter:
a) Identificação, assinaturas e domicílio ou sede das partes;
b) Indicação da actividade do trabalhador, do local e do
período normal de trabalho;
c) Indicação do empregador que representa os demais
no cumprimento dos deveres e no exercício dos direitos
emergentes do contrato de trabalho.
3 — Os empregadores são solidariamente responsáveis
pelo cumprimento das obrigações decorrentes do contrato
de trabalho, cujo credor seja o trabalhador ou terceiro.
4 — Cessando a situação referida no n.º 1, considera-se
que o trabalhador fica apenas vinculado ao empregador
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a que se refere a alínea c) do n.º 2, salvo acordo em contrário.
5 — A violação de requisitos indicados nos n.os 1 ou 2
confere ao trabalhador o direito de optar pelo empregador
ao qual fica vinculado.
6 — Constitui contra-ordenação grave a violação do
disposto nos n.os 1 ou 2, sendo responsáveis pela mesma
todos os empregadores, os quais são representados para
este efeito por aquele a que se refere a alínea c) do n.º 2.

sultem de prévia negociação específica, mesmo na parte
em que o seu conteúdo se determine por remissão para
instrumento de regulamentação colectiva de trabalho.
SUBSECÇÃO IV

Informação sobre aspectos relevantes na prestação de trabalho

Artigo 106.º
Dever de informação

SECÇÃO III
Formação do contrato
SUBSECÇÃO I

Negociação

Artigo 102.º
Culpa na formação do contrato

Quem negoceia com outrem para a conclusão de um
contrato de trabalho deve, tanto nos preliminares como na
formação dele, proceder segundo as regras da boa fé, sob
pena de responder pelos danos culposamente causados.
SUBSECÇÃO II

Promessa de contrato de trabalho

Artigo 103.º
Regime da promessa de contrato de trabalho

1 — A promessa de contrato de trabalho está sujeita a
forma escrita e deve conter:
a) Identificação, assinaturas e domicílio ou sede das partes;
b) Declaração, em termos inequívocos, da vontade de
o promitente ou promitentes se obrigarem a celebrar o
referido contrato;
c) Actividade a prestar e correspondente retribuição.
2 — O não cumprimento da promessa de contrato de
trabalho dá lugar a responsabilidade nos termos gerais.
3 — À promessa de contrato de trabalho não é aplicável
o disposto no artigo 830.º do Código Civil.
SUBSECÇÃO III

Contrato de adesão

Artigo 104.º
Contrato de trabalho de adesão

1 — A vontade contratual do empregador pode manifestar-se através de regulamento interno de empresa e a do trabalhador pela adesão expressa ou tácita ao mesmo regulamento.
2 — Presume-se a adesão do trabalhador quando este
não se opuser por escrito no prazo de 21 dias, a contar
do início da execução do contrato ou da divulgação do
regulamento, se esta for posterior.
Artigo 105.º
Cláusulas contratuais gerais

O regime das cláusulas contratuais gerais aplica-se aos
aspectos essenciais do contrato de trabalho que não re-

1 — O empregador deve informar o trabalhador sobre
aspectos relevantes do contrato de trabalho.
2 — O trabalhador deve informar o empregador sobre
aspectos relevantes para a prestação da actividade laboral.
3 — O empregador deve prestar ao trabalhador, pelo
menos, as seguintes informações:
a) A respectiva identificação, nomeadamente, sendo
sociedade, a existência de uma relação de coligação societária, de participações recíprocas, de domínio ou de grupo,
bem como a sede ou domicílio;
b) O local de trabalho ou, não havendo um fixo ou
predominante, a indicação de que o trabalho é prestado
em várias localizações;
c) A categoria do trabalhador ou a descrição sumária
das funções correspondentes;
d) A data de celebração do contrato e a do início dos
seus efeitos;
e) A duração previsível do contrato, se este for celebrado
a termo;
f) A duração das férias ou o critério para a sua determinação;
g) Os prazos de aviso prévio a observar pelo empregador
e pelo trabalhador para a cessação do contrato, ou o critério
para a sua determinação;
h) O valor e a periodicidade da retribuição;
i) O período normal de trabalho diário e semanal, especificando os casos em que é definido em termos médios;
j) O número da apólice de seguro de acidentes de trabalho e a identificação da entidade seguradora;
l) O instrumento de regulamentação colectiva de trabalho aplicável, se houver.
4 — A informação sobre os elementos referidos nas
alíneas f) a i) do número anterior pode ser substituída pela
referência às disposições pertinentes da lei, do instrumento
de regulamentação colectiva de trabalho aplicável ou do
regulamento interno de empresa.
5 — Constitui contra-ordenação grave a violação do
disposto em qualquer alínea do n.º 3.
Artigo 107.º
Meios de informação

1 — A informação prevista no artigo anterior deve ser
prestada por escrito, podendo constar de um ou de vários
documentos, assinados pelo empregador.
2 — Quando a informação seja prestada através de mais
de um documento, um deles deve conter os elementos referidos nas alíneas a) a d), h) e i) do n.º 3 do artigo anterior.
3 — O dever previsto no n.º 1 do artigo anterior
considera-se cumprido quando a informação em causa
conste de contrato de trabalho reduzido a escrito ou de
contrato-promessa de contrato de trabalho.
4 — Os documentos referidos nos n.os 1 e 2 devem ser
entregues ao trabalhador nos 60 dias subsequentes ao iní-
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cio da execução do contrato ou, se este cessar antes deste
prazo, até ao respectivo termo.
5 — Constitui contra-ordenação grave a violação do
disposto nos n.os 1, 2 ou 4.
Artigo 108.º
Informação relativa a prestação de trabalho no estrangeiro

1 — Se o trabalhador cujo contrato de trabalho seja
regulado pela lei portuguesa exercer a sua actividade no
território de outro Estado por período superior a um mês, o
empregador deve prestar-lhe, por escrito e até à sua partida,
as seguintes informações complementares:
a) Duração previsível do período de trabalho a prestar
no estrangeiro;
b) Moeda e lugar do pagamento das prestações pecuniárias;
c) Condições de repatriamento;
d) Acesso a cuidados de saúde.
2 — A informação referida na alínea b) ou c) do número
anterior pode ser substituída por referência a disposições de
lei, instrumento de regulamentação colectiva de trabalho
ou regulamento interno de empresa que regulem a matéria
nela referida.
3 — Constitui contra-ordenação grave a violação do
disposto neste artigo.
Artigo 109.º
Actualização da informação

1 — O empregador deve informar o trabalhador sobre
alteração relativa a qualquer elemento referido no n.º 3 do
artigo 106.º ou no n.º 1 do artigo anterior, por escrito e nos
30 dias subsequentes.
2 — O disposto no número anterior não é aplicável
quando a alteração resulte de lei, de instrumento de regulamentação colectiva de trabalho ou de regulamento
interno de empresa.
3 — O trabalhador deve prestar ao empregador informação sobre todas as alterações relevantes para a prestação
da actividade laboral, no prazo previsto no n.º 1.
4 — Constitui contra-ordenação grave a violação do
disposto no n.º 1.

2 — No decurso do período experimental, as partes
devem agir de modo que possam apreciar o interesse na
manutenção do contrato de trabalho.
3 — O período experimental pode ser excluído por
acordo escrito entre as partes.
Artigo 112.º
Duração do período experimental

1 — No contrato de trabalho por tempo indeterminado,
o período experimental tem a seguinte duração:
a) 90 dias para a generalidade dos trabalhadores;
b) 180 dias para os trabalhadores que exerçam cargos de
complexidade técnica, elevado grau de responsabilidade ou
que pressuponham uma especial qualificação, bem como
os que desempenhem funções de confiança;
c) 240 dias para trabalhador que exerça cargo de direcção ou quadro superior.
2 — No contrato de trabalho a termo, o período experimental tem a seguinte duração:
a) 30 dias em caso de contrato com duração igual ou
superior a seis meses;
b) 15 dias em caso de contrato a termo certo com duração inferior a seis meses ou de contrato a termo incerto cuja duração previsível não ultrapasse aquele limite.
3 — No contrato em comissão de serviço, a existência
de período experimental depende de estipulação expressa
no acordo, não podendo exceder 180 dias.
4 — O período experimental, de acordo com qualquer
dos números anteriores, é reduzido ou excluído, consoante
a duração de anterior contrato a termo para a mesma actividade, ou de trabalho temporário executado no mesmo
posto de trabalho, ou ainda de contrato de prestação de
serviços para o mesmo objecto, com o mesmo empregador,
tenha sido inferior ou igual ou superior à duração daquele.
5 — A duração do período experimental pode ser reduzida por instrumento de regulamentação colectiva de
trabalho ou por acordo escrito entre partes.
6 — A antiguidade do trabalhador conta-se desde o
início do período experimental.
Artigo 113.º

SUBSECÇÃO V

Contagem do período experimental

Forma de contrato de trabalho

O contrato de trabalho não depende da observância de
forma especial, salvo quando a lei determina o contrário.

1 — O período experimental conta a partir do início
da execução da prestação do trabalhador, compreendendo
acção de formação determinada pelo empregador, na parte
em que não exceda metade da duração daquele período.
2 — Não são considerados na contagem os dias de falta,
ainda que justificada, de licença, de dispensa ou de suspensão do contrato.

SECÇÃO IV

Artigo 114.º

Artigo 110.º
Regra geral sobre a forma de contrato de trabalho

Período experimental

Artigo 111.º
Noção de período experimental

1 — O período experimental corresponde ao tempo
inicial de execução do contrato de trabalho, durante o qual
as partes apreciam o interesse na sua manutenção.

Denúncia do contrato durante o período experimental

1 — Durante o período experimental, salvo acordo escrito em contrário, qualquer das partes pode denunciar o
contrato sem aviso prévio e invocação de justa causa, nem
direito a indemnização.
2 — Tendo o período experimental durado mais de
60 dias, a denúncia do contrato por parte do empregador
depende de aviso prévio de sete dias.
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3 — Tendo o período experimental durado mais de
120 dias, a denúncia do contrato por parte do empregador
depende de aviso prévio de 15 dias.
4 — O não cumprimento, total ou parcial, do período de
aviso prévio previsto nos n.os 2 e 3 determina o pagamento
da retribuição correspondente ao aviso prévio em falta.

4 — Sempre que o exercício de funções acessórias
exigir especial qualificação, o trabalhador tem direito a
formação profissional não inferior a dez horas anuais.
5 — Constitui contra-ordenação grave a violação do
disposto no número anterior.
Artigo 119.º

SECÇÃO V

Mudança para categoria inferior

Actividade do trabalhador

A mudança do trabalhador para categoria inferior àquela
para que se encontra contratado pode ter lugar mediante
acordo, com fundamento em necessidade premente da
empresa ou do trabalhador, devendo ser autorizada pelo
serviço com competência inspectiva do ministério responsável pela área laboral no caso de determinar diminuição
da retribuição.

Artigo 115.º
Determinação da actividade do trabalhador

1 — Cabe às partes determinar por acordo a actividade
para que o trabalhador é contratado.
2 — A determinação a que se refere o número anterior
pode ser feita por remissão para categoria de instrumento
de regulamentação colectiva de trabalho ou de regulamento
interno de empresa.
3 — Quando a natureza da actividade envolver a prática de negócios jurídicos, considera-se que o contrato de
trabalho concede ao trabalhador os necessários poderes,
salvo se a lei exigir instrumento especial.
Artigo 116.º
Autonomia técnica

A sujeição à autoridade e direcção do empregador não
prejudica a autonomia técnica do trabalhador inerente
à actividade prestada, nos termos das regras legais ou
deontológicas aplicáveis.
Artigo 117.º
Efeitos de falta de título profissional

1 — Sempre que o exercício de determinada actividade
se encontre legalmente condicionado à posse de título
profissional, designadamente carteira profissional, a sua
falta determina a nulidade do contrato.
2 — Quando o título profissional é retirado ao trabalhador, por decisão que já não admite recurso, o contrato
caduca logo que as partes sejam notificadas da decisão.

Artigo 120.º
Mobilidade funcional

1 — O empregador pode, quando o interesse da empresa
o exija, encarregar o trabalhador de exercer temporariamente funções não compreendidas na actividade contratada, desde que tal não implique modificação substancial
da posição do trabalhador.
2 — As partes podem alargar ou restringir a faculdade
conferida no número anterior, mediante acordo que caduca
ao fim de dois anos se não tiver sido aplicado.
3 — A ordem de alteração deve ser justificada, mencionando se for caso disso o acordo a que se refere o número
anterior, e indicar a duração previsível da mesma, que não
deve ultrapassar dois anos.
4 — O disposto no n.º 1 não pode implicar diminuição
da retribuição, tendo o trabalhador direito às condições de
trabalho mais favoráveis que sejam inerentes às funções
exercidas.
5 — Salvo disposição em contrário, o trabalhador não
adquire a categoria correspondente às funções temporariamente exercidas.
6 — O disposto nos números anteriores pode ser afastado
por instrumento de regulamentação colectiva de trabalho.
7 — Constitui contra-ordenação grave a violação do
disposto nos n.os 1, 3 ou 4.

Artigo 118.º
Funções desempenhadas pelo trabalhador

SECÇÃO VI

1 — O trabalhador deve, em princípio, exercer funções
correspondentes à actividade para que se encontra contratado, devendo o empregador atribuir-lhe, no âmbito da
referida actividade, as funções mais adequadas às suas
aptidões e qualificação profissional.
2 — A actividade contratada, ainda que determinada
por remissão para categoria profissional de instrumento
de regulamentação colectiva de trabalho ou regulamento
interno de empresa, compreende as funções que lhe sejam
afins ou funcionalmente ligadas, para as quais o trabalhador tenha qualificação adequada e que não impliquem
desvalorização profissional.
3 — Para efeitos do número anterior e sem prejuízo do
disposto em instrumento de regulamentação colectiva de
trabalho, consideram-se afins ou funcionalmente ligadas,
designadamente, as funções compreendidas no mesmo
grupo ou carreira profissional.

Invalidade do contrato de trabalho

Artigo 121.º
Invalidade parcial de contrato de trabalho

1 — A nulidade ou a anulação parcial não determina a
invalidade de todo o contrato de trabalho, salvo quando se
mostre que este não teria sido celebrado sem a parte viciada.
2 — A cláusula de contrato de trabalho que viole norma
imperativa considera-se substituída por esta.
Artigo 122.º
Efeitos da invalidade de contrato de trabalho

1 — O contrato de trabalho declarado nulo ou anulado
produz efeitos como válido em relação ao tempo em que
seja executado.
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2 — A acto modificativo de contrato de trabalho que
seja inválido aplica-se o disposto no número anterior, desde
que não afecte as garantias do trabalhador.
Artigo 123.º
Invalidade e cessação de contrato de trabalho

1 — A facto extintivo ocorrido antes da declaração de
nulidade ou anulação de contrato de trabalho aplicam-se
as normas sobre cessação do contrato.
2 — Se for declarado nulo ou anulado o contrato a termo
que já tenha cessado, a indemnização tem por limite o valor
estabelecido no artigo 393.º ou 401.º, respectivamente para
despedimento ilícito ou denúncia sem aviso prévio.
3 — À invocação de invalidade pela parte de má fé,
estando a outra de boa fé, seguida de imediata cessação da
prestação de trabalho, aplica-se o regime da indemnização
prevista no n.º 3 do artigo 392.º ou no artigo 401.º para o
despedimento ilícito ou para a denúncia sem aviso prévio,
conforme o caso.
4 — A má fé consiste na celebração do contrato ou
na manutenção deste com o conhecimento da causa de
invalidade.
Artigo 124.º
Contrato com objecto ou fim contrário à lei ou à ordem pública

1 — Se o contrato de trabalho tiver por objecto ou fim
uma actividade contrária à lei ou à ordem pública, a parte
que conhecia a ilicitude perde a favor do serviço responsável pela gestão financeira do orçamento da segurança
social as vantagens auferidas decorrentes do contrato.
2 — A parte que conhecia a ilicitude não pode eximir-se
ao cumprimento de qualquer obrigação contratual ou legal,
nem reaver aquilo que prestou ou o seu valor, quando a
outra parte ignorar essa ilicitude.
3 — Constitui contra-ordenação grave a violação do
disposto no n.º 1.
Artigo 125.º
Convalidação de contrato de trabalho

1 — Cessando a causa da invalidade durante a execução
de contrato de trabalho, este considera-se convalidado
desde o início da execução.
2 — No caso de contrato a que se refere o artigo anterior,
a convalidação só produz efeitos a partir do momento em
que cessa a causa da invalidade.
SECÇÃO VII
Direitos, deveres e garantias das partes
SUBSECÇÃO I

Disposições gerais

Artigo 126.º

Artigo 127.º
Deveres do empregador

1 — O empregador deve, nomeadamente:
a) Respeitar e tratar o trabalhador com urbanidade e
probidade;
b) Pagar pontualmente a retribuição, que deve ser justa
e adequada ao trabalho;
c) Proporcionar boas condições de trabalho, do ponto
de vista físico e moral;
d) Contribuir para a elevação da produtividade e empregabilidade do trabalhador, nomeadamente proporcionando-lhe formação profissional adequada a desenvolver a sua
qualificação;
e) Respeitar a autonomia técnica do trabalhador que
exerça actividade cuja regulamentação ou deontologia
profissional a exija;
f) Possibilitar o exercício de cargos em estruturas representativas dos trabalhadores;
g) Prevenir riscos e doenças profissionais, tendo em
conta a protecção da segurança e saúde do trabalhador,
devendo indemnizá-lo dos prejuízos resultantes de acidentes de trabalho;
h) Adoptar, no que se refere a segurança e saúde no
trabalho, as medidas que decorram de lei ou instrumento
de regulamentação colectiva de trabalho;
i) Fornecer ao trabalhador a informação e a formação
adequadas à prevenção de riscos de acidente ou doença;
j) Manter actualizado, em cada estabelecimento, o registo dos trabalhadores com indicação de nome, datas de
nascimento e admissão, modalidade de contrato, categoria,
promoções, retribuições, datas de início e termo das férias
e faltas que impliquem perda da retribuição ou diminuição
de dias de férias.
2 — Na organização da actividade, o empregador deve
observar o princípio geral da adaptação do trabalho à pessoa,
com vista nomeadamente a atenuar o trabalho monótono
ou cadenciado em função do tipo de actividade, e as exigências em matéria de segurança e saúde, designadamente
no que se refere a pausas durante o tempo de trabalho.
3 — O empregador deve proporcionar ao trabalhador
condições de trabalho que favoreçam a conciliação da
actividade profissional com a vida familiar e pessoal.
4 — O empregador deve comunicar ao serviço com
competência inspectiva do ministério responsável pela
área laboral, antes do início da actividade da empresa,
a denominação, sector de actividade ou objecto social,
endereço da sede e outros locais de trabalho, indicação da
publicação oficial do respectivo pacto social, estatuto ou
acto constitutivo, identificação e domicílio dos respectivos
gerentes ou administradores, o número de trabalhadores
ao serviço e a apólice de seguro de acidentes de trabalho.
5 — A alteração dos elementos referidos no número
anterior deve ser comunicada no prazo de 30 dias.
6 — Constitui contra-ordenação leve a violação do disposto na alínea j) do n.º 1 ou nos n.os 4 ou 5.

Deveres gerais das partes

Artigo 128.º

1 — O empregador e o trabalhador devem proceder de
boa fé no exercício dos seus direitos e no cumprimento
das respectivas obrigações.
2 — Na execução do contrato de trabalho, as partes
devem colaborar na obtenção da maior produtividade,
bem como na promoção humana, profissional e social do
trabalhador.

Deveres do trabalhador

1 — Sem prejuízo de outras obrigações, o trabalhador
deve:
a) Respeitar e tratar o empregador, os superiores hierárquicos, os companheiros de trabalho e as pessoas que se
relacionem com a empresa, com urbanidade e probidade;
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b) Comparecer ao serviço com assiduidade e pontualidade;
c) Realizar o trabalho com zelo e diligência;
d) Participar de modo diligente em acções de formação
profissional que lhe sejam proporcionadas pelo empregador;
e) Cumprir as ordens e instruções do empregador respeitantes a execução ou disciplina do trabalho, bem como
a segurança e saúde no trabalho, que não sejam contrárias
aos seus direitos ou garantias;
f) Guardar lealdade ao empregador, nomeadamente não
negociando por conta própria ou alheia em concorrência
com ele, nem divulgando informações referentes à sua
organização, métodos de produção ou negócios;
g) Velar pela conservação e boa utilização de bens relacionados com o trabalho que lhe forem confiados pelo
empregador;
h) Promover ou executar os actos tendentes à melhoria
da produtividade da empresa;
i) Cooperar para a melhoria da segurança e saúde no
trabalho, nomeadamente por intermédio dos representantes
dos trabalhadores eleitos para esse fim;
j) Cumprir as prescrições sobre segurança e saúde no
trabalho que decorram de lei ou instrumento de regulamentação colectiva de trabalho.
2 — O dever de obediência respeita tanto a ordens ou
instruções do empregador como de superior hierárquico
do trabalhador, dentro dos poderes que por aquele lhe
forem atribuídos.
Artigo 129.º
Garantias do trabalhador

1 — É proibido ao empregador:
a) Opor-se, por qualquer forma, a que o trabalhador
exerça os seus direitos, bem como despedi-lo, aplicar-lhe
outra sanção, ou tratá-lo desfavoravelmente por causa
desse exercício;
b) Obstar injustificadamente à prestação efectiva de
trabalho;
c) Exercer pressão sobre o trabalhador para que actue
no sentido de influir desfavoravelmente nas condições de
trabalho dele ou dos companheiros;
d) Diminuir a retribuição, salvo nos casos previstos neste
Código ou em instrumento de regulamentação colectiva
de trabalho;
e) Mudar o trabalhador para categoria inferior, salvo
nos casos previstos neste Código;
f) Transferir o trabalhador para outro local de trabalho,
salvo nos casos previstos neste Código ou em instrumento
de regulamentação colectiva de trabalho, ou ainda quando
haja acordo;
g) Ceder trabalhador para utilização de terceiro, salvo
nos casos previstos neste Código ou em instrumento de
regulamentação colectiva de trabalho;
h) Obrigar o trabalhador a adquirir bens ou serviços a
ele próprio ou a pessoa por ele indicada;
i) Explorar, com fim lucrativo, cantina, refeitório, economato ou outro estabelecimento directamente relacionado
com o trabalho, para fornecimento de bens ou prestação
de serviços aos seus trabalhadores;
j) Fazer cessar o contrato e readmitir o trabalhador,
mesmo com o seu acordo, com o propósito de o prejudicar
em direito ou garantia decorrente da antiguidade.
2 — Constitui contra-ordenação muito grave a violação
do disposto neste artigo.

SUBSECÇÃO II

Formação profissional

Artigo 130.º
Objectivos da formação profissional

São objectivos da formação profissional:
a) Proporcionar qualificação inicial a jovem que ingresse no mercado de trabalho sem essa qualificação;
b) Assegurar a formação contínua dos trabalhadores
da empresa;
c) Promover a qualificação ou reconversão profissional
de trabalhador em risco de desemprego;
d) Promover a reabilitação profissional de trabalhador
com deficiência, em particular daquele cuja incapacidade
resulta de acidente de trabalho;
e) Promover a integração sócio-profissional de trabalhador pertencente a grupo com particulares dificuldades
de inserção.
Artigo 131.º
Formação contínua

1 — No âmbito da formação contínua, o empregador deve:
a) Promover o desenvolvimento e a adequação da qualificação do trabalhador, tendo em vista melhorar a sua
empregabilidade e aumentar a produtividade e a competitividade da empresa;
b) Assegurar a cada trabalhador o direito individual à
formação, através de um número mínimo anual de horas
de formação, mediante acções desenvolvidas na empresa
ou a concessão de tempo para frequência de formação por
iniciativa do trabalhador;
c) Organizar a formação na empresa, estruturando planos de formação anuais ou plurianuais e, relativamente
a estes, assegurar o direito a informação e consulta dos
trabalhadores e dos seus representantes;
d) Reconhecer e valorizar a qualificação adquirida pelo
trabalhador.
2 — O trabalhador tem direito, em cada ano, a um número mínimo de trinta e cinco horas de formação contínua
ou, sendo contratado a termo por período igual ou superior
a três meses, um número mínimo de horas proporcional à
duração do contrato nesse ano.
3 — A formação referida no número anterior pode ser
desenvolvida pelo empregador, por entidade formadora
certificada para o efeito ou por estabelecimento de ensino
reconhecido pelo ministério competente e dá lugar à emissão de certificado e a registo na Caderneta Individual de
Competências nos termos do regime jurídico do Sistema
Nacional de Qualificações.
4 — Para efeito de cumprimento do disposto no n.º 2,
são consideradas as horas de dispensa de trabalho para
frequência de aulas e de faltas para prestação de provas de
avaliação, ao abrigo do regime de trabalhador-estudante,
bem como as ausências a que haja lugar no âmbito de
processo de reconhecimento, validação e certificação de
competências.
5 — O empregador deve assegurar, em cada ano, formação
contínua a pelo menos 10 % dos trabalhadores da empresa.
6 — O empregador pode antecipar até dois anos ou,
desde que o plano de formação o preveja, diferir por igual
período, a efectivação da formação anual a que se refere o
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n.º 2, imputando-se a formação realizada ao cumprimento
da obrigação mais antiga.
7 — O período de antecipação a que se refere o número
anterior é de cinco anos no caso de frequência de processo
de reconhecimento, validação e certificação de competências, ou de formação que confira dupla certificação.
8 — A formação contínua que seja assegurada pelo utilizador ou pelo cessionário, no caso de, respectivamente,
trabalho temporário ou cedência ocasional de trabalhador,
exonera o empregador, podendo haver lugar a compensação por parte deste em termos a acordar.
9 — O disposto na lei em matéria de formação contínua
pode ser adaptado por convenção colectiva que tenha em
conta as características do sector de actividade, a qualificação dos trabalhadores e a dimensão da empresa.
10 — Constitui contra-ordenação grave a violação do
disposto nos n.os 1, 2 ou 5.

SECÇÃO VIII
Cláusulas acessórias
SUBSECÇÃO I

Condição e termo

Artigo 135.º
Condição ou termo suspensivo

Ao contrato de trabalho pode ser aposta, por escrito,
condição ou termo suspensivo, nos termos gerais.
SUBSECÇÃO II

Cláusulas de limitação da liberdade de trabalho

Artigo 136.º

Artigo 132.º

Pacto de não concorrência

Crédito de horas e subsídio para formação contínua

1 — É nula a cláusula de contrato de trabalho ou de instrumento de regulamentação colectiva de trabalho que, por
qualquer forma, possa prejudicar o exercício da liberdade
de trabalho após a cessação do contrato.
2 — É lícita a limitação da actividade do trabalhador
durante o período máximo de dois anos subsequente à
cessação do contrato de trabalho, nas seguintes condições:

1 — As horas de formação previstas no n.º 2 do artigo anterior, que não sejam asseguradas pelo empregador
até ao termo dos dois anos posteriores ao seu vencimento,
transformam-se em crédito de horas em igual número para
formação por iniciativa do trabalhador.
2 — O crédito de horas para formação é referido ao
período normal de trabalho, confere direito a retribuição
e conta como tempo de serviço efectivo.
3 — O trabalhador pode utilizar o crédito de horas para
a frequência de acções de formação, mediante comunicação
ao empregador com a antecedência mínima de 10 dias.
4 — Por instrumento de regulamentação colectiva de
trabalho ou acordo individual, pode ser estabelecido um
subsídio para pagamento do custo da formação, até ao valor
da retribuição do período de crédito de horas utilizado.
5 — Em caso de cumulação de créditos de horas, a
formação realizada é imputada ao crédito vencido há mais
tempo.
6 — O crédito de horas para formação que não seja
utilizado cessa passados três anos sobre a sua constituição.
Artigo 133.º
Conteúdo da formação contínua

1 — A área da formação contínua é determinada por
acordo ou, na falta deste, pelo empregador, caso em que
deve coincidir ou ser afim com a actividade prestada pelo
trabalhador.
2 — A área da formação a que se refere o artigo anterior
é escolhida pelo trabalhador, devendo ter correspondência
com a actividade prestada ou respeitar a tecnologias de
informação e comunicação, segurança e saúde no trabalho
ou língua estrangeira.
3 — Constitui contra-ordenação grave a violação do
disposto no n.º 1.
Artigo 134.º
Efeito da cessação do contrato de trabalho no direito a formação

Cessando o contrato de trabalho, o trabalhador tem
direito a receber a retribuição correspondente ao número
mínimo anual de horas de formação que não lhe tenha sido
proporcionado, ou ao crédito de horas para formação de
que seja titular à data da cessação.

a) Constar de acordo escrito, nomeadamente de contrato
de trabalho ou de revogação deste;
b) Tratar-se de actividade cujo exercício possa causar
prejuízo ao empregador;
c) Atribuir ao trabalhador, durante o período de limitação da actividade, uma compensação que pode ser reduzida
equitativamente quando o empregador tiver realizado despesas avultadas com a sua formação profissional.
3 — Em caso de despedimento declarado ilícito ou de
resolução com justa causa pelo trabalhador com fundamento em acto ilícito do empregador, a compensação a que
se refere a alínea c) do número anterior é elevada até ao
valor da retribuição base à data da cessação do contrato, sob
pena de não poder ser invocada a limitação da actividade
prevista na cláusula de não concorrência.
4 — São deduzidas do montante da compensação referida no número anterior as importâncias auferidas pelo
trabalhador no exercício de outra actividade profissional, iniciada após a cessação do contrato de trabalho, até
ao valor decorrente da aplicação da alínea c) do n.º 2.
5 — Tratando-se de trabalhador afecto ao exercício de
actividade cuja natureza suponha especial relação de confiança ou que tenha acesso a informação particularmente
sensível no plano da concorrência, a limitação a que se
refere o n.º 2 pode durar até três anos.
Artigo 137.º
Pacto de permanência

1 — As partes podem convencionar que o trabalhador
se obriga a não denunciar o contrato de trabalho, por um
período não superior a três anos, como compensação ao
empregador por despesas avultadas feitas com a sua formação profissional.
2 — O trabalhador pode desobrigar-se do cumprimento
do acordo previsto no número anterior mediante pagamento
do montante correspondente às despesas nele referidas.
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Artigo 138.º
Limitação da liberdade de trabalho

É nulo o acordo entre empregadores, nomeadamente em
cláusula de contrato de utilização de trabalho temporário,
que proíba a admissão de trabalhador que a eles preste ou
tenha prestado trabalho, bem como obrigue, em caso de
admissão, ao pagamento de uma indemnização.
SECÇÃO IX
Modalidades de contrato de trabalho
SUBSECÇÃO I

Contrato a termo resolutivo

Artigo 139.º
Regime do termo resolutivo

O regime do contrato de trabalho a termo resolutivo,
constante da presente subsecção, pode ser afastado por
instrumento de regulamentação colectiva de trabalho, com
excepção da alínea b) do n.º 4 do artigo seguinte e dos
n.os 1, 4 e 5 do artigo 148.º
Artigo 140.º
Admissibilidade de contrato de trabalho a termo resolutivo

1 — O contrato de trabalho a termo resolutivo só pode
ser celebrado para satisfação de necessidade temporária da
empresa e pelo período estritamente necessário à satisfação
dessa necessidade.
2 — Considera-se, nomeadamente, necessidade temporária da empresa:
a) Substituição directa ou indirecta de trabalhador ausente ou que, por qualquer motivo, se encontre temporariamente impedido de trabalhar;
b) Substituição directa ou indirecta de trabalhador em
relação ao qual esteja pendente em juízo acção de apreciação da licitude de despedimento;
c) Substituição directa ou indirecta de trabalhador em
situação de licença sem retribuição;
d) Substituição de trabalhador a tempo completo que
passe a prestar trabalho a tempo parcial por período determinado;
e) Actividade sazonal ou outra cujo ciclo anual de produção apresente irregularidades decorrentes da natureza
estrutural do respectivo mercado, incluindo o abastecimento de matéria-prima;
f) Acréscimo excepcional de actividade da empresa;
g) Execução de tarefa ocasional ou serviço determinado
precisamente definido e não duradouro;
h) Execução de obra, projecto ou outra actividade definida e temporária, incluindo a execução, direcção ou
fiscalização de trabalhos de construção civil, obras públicas, montagens e reparações industriais, em regime de
empreitada ou em administração directa, bem como os
respectivos projectos ou outra actividade complementar
de controlo e acompanhamento.
3 — Sem prejuízo do disposto no n.º 1, só pode ser
celebrado contrato de trabalho a termo incerto em situação referida em qualquer das alíneas a) a c) ou e) a h) do
número anterior.

4 — Além das situações previstas no n.º 1, pode ser
celebrado contrato de trabalho a termo certo para:
a) Lançamento de nova actividade de duração incerta, bem como início de laboração de empresa ou de
estabelecimento pertencente a empresa com menos de
750 trabalhadores;
b) Contratação de trabalhador à procura de primeiro
emprego, em situação de desemprego de longa duração
ou noutra prevista em legislação especial de política de
emprego.
5 — Cabe ao empregador a prova dos factos que justificam a celebração de contrato de trabalho a termo.
6 — Constitui contra-ordenação muito grave a violação
do disposto em qualquer dos n.os 1 a 4.
Artigo 141.º
Forma e conteúdo de contrato de trabalho a termo

1 — O contrato de trabalho a termo está sujeito a forma
escrita e deve conter:
a) Identificação, assinaturas e domicílio ou sede das
partes;
b) Actividade do trabalhador e correspondente retribuição;
c) Local e período normal de trabalho;
d) Data de início do trabalho;
e) Indicação do termo estipulado e do respectivo motivo
justificativo;
f) Datas de celebração do contrato e, sendo a termo
certo, da respectiva cessação.
2 — Na falta da referência exigida pela alínea d) do
número anterior, considera-se que o contrato tem início
na data da sua celebração.
3 — Para efeitos da alínea e) do n.º 1, a indicação do
motivo justificativo do termo deve ser feita com menção
expressa dos factos que o integram, devendo estabelecer-se a relação entre a justificação invocada e o termo estipulado.
4 — Constitui contra-ordenação grave a violação do
disposto na alínea e) do n.º 1 ou no n.º 3.
Artigo 142.º
Casos especiais de contrato de trabalho de muito curta duração

1 — O contrato de trabalho em actividade sazonal agrícola ou para realização de evento turístico de duração não
superior a uma semana não está sujeito a forma escrita,
devendo o empregador comunicar a sua celebração ao
serviço competente da segurança social, mediante formulário electrónico que contém os elementos referidos nas
alíneas a), b) e d) do n.º 1 do artigo anterior, bem como o
local de trabalho.
2 — Nos casos previstos no número anterior, a duração
total de contratos de trabalho a termo com o mesmo empregador não pode exceder 60 dias de trabalho no ano civil.
3 — Em caso de violação do disposto em qualquer dos
números anteriores, o contrato considera-se celebrado pelo
prazo de seis meses, contando-se neste prazo a duração
de contratos anteriores celebrados ao abrigo dos mesmos
preceitos.
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Artigo 143.º
Sucessão de contrato de trabalho a termo

1 — A cessação de contrato de trabalho a termo, por
motivo não imputável ao trabalhador, impede nova admissão ou afectação de trabalhador através de contrato de
trabalho a termo ou de trabalho temporário cuja execução
se concretize no mesmo posto de trabalho, ou ainda de
contrato de prestação de serviços para o mesmo objecto,
celebrado com o mesmo empregador ou sociedade que
com este se encontre em relação de domínio ou de grupo,
ou mantenha estruturas organizativas comuns, antes de
decorrido um período de tempo equivalente a um terço da
duração do contrato, incluindo renovações.
2 — O disposto no número anterior não é aplicável nos
seguintes casos:
a) Nova ausência do trabalhador substituído, quando o
contrato de trabalho a termo tenha sido celebrado para a
sua substituição;
b) Acréscimo excepcional da actividade da empresa,
após a cessação do contrato;
c) Actividade sazonal;
d) Trabalhador anteriormente contratado ao abrigo do
regime aplicável à contratação de trabalhador à procura
de primeiro emprego.
3 — Constitui contra-ordenação grave a violação do
disposto no n.º 1.
Artigo 144.º
Informações relativas a contrato de trabalho a termo

1 — O empregador deve comunicar a celebração de
contrato de trabalho a termo, com indicação do respectivo
motivo justificativo, bem como a cessação do mesmo à
comissão de trabalhadores e à associação sindical em que
o trabalhador esteja filiado, no prazo de cinco dias úteis.
2 — O empregador deve comunicar, nos termos previstos em portaria do ministro responsável pela área laboral,
ao serviço com competência inspectiva do ministério responsável pela área laboral os elementos a que se refere o
número anterior.
3 — O empregador deve comunicar, no prazo de cinco
dias úteis, à entidade com competência na área da igualdade de oportunidades entre homens e mulheres o motivo
da não renovação de contrato de trabalho a termo sempre
que estiver em causa uma trabalhadora grávida, puérpera
ou lactante.
4 — O empregador deve afixar informação relativa à
existência de postos de trabalho permanentes que estejam
disponíveis na empresa ou estabelecimento.
5 — Constitui contra-ordenação leve a violação do disposto neste artigo.

3 — Cabe ao trabalhador alegar a violação da preferência prevista no n.º 1 e ao empregador a prova do cumprimento do disposto nesse preceito.
4 — Constitui contra-ordenação grave a violação do
disposto no n.º 1.
Artigo 146.º
Igualdade de tratamento no âmbito de contrato a termo

1 — O trabalhador contratado a termo tem os mesmos
direitos e está adstrito aos mesmos deveres de trabalhador
permanente em situação comparável, salvo se razões objectivas justificarem tratamento diferenciado.
2 — Os trabalhadores contratados a termo são considerados, para efeitos da determinação das obrigações sociais
relacionadas com o número de trabalhadores, com base na
média dos existentes na empresa no final de cada mês do
ano civil anterior.
Artigo 147.º
Contrato de trabalho sem termo

1 — Considera-se sem termo o contrato de trabalho:
a) Em que a estipulação de termo tenha por fim iludir
as disposições que regulam o contrato sem termo;
b) Celebrado fora dos casos previstos nos n.os 1, 3 ou 4
do artigo 140.º;
c) Em que falte a redução a escrito, a identificação ou
a assinatura das partes, ou, simultaneamente, as datas de
celebração do contrato e de início do trabalho, bem como
aquele em que se omitam ou sejam insuficientes as referências ao termo e ao motivo justificativo;
d) Celebrado em violação do disposto no n.º 1 do artigo 143.º
2 — Converte-se em contrato de trabalho sem termo:
a) Aquele cuja renovação tenha sido feita em violação
do disposto no artigo 149.º;
b) Aquele em que seja excedido o prazo de duração ou o
número de renovações a que se refere o artigo seguinte;
c) O celebrado a termo incerto, quando o trabalhador
permaneça em actividade após a data de caducidade indicada na comunicação do empregador ou, na falta desta,
decorridos 15 dias após a verificação do termo.
3 — Em situação referida no n.º 1 ou 2, a antiguidade
do trabalhador conta-se desde o início da prestação de
trabalho, excepto em situação a que se refere a alínea d)
do n.º 1, em que compreende o tempo de trabalho prestado
em cumprimento dos contratos sucessivos.
Artigo 148.º
Duração de contrato de trabalho a termo

Artigo 145.º
Preferência na admissão

1 — Até 30 dias após a cessação do contrato, o trabalhador tem, em igualdade de condições, preferência na
celebração de contrato sem termo, sempre que o empregador proceda a recrutamento externo para o exercício de
funções idênticas àquelas para que foi contratado.
2 — A violação do disposto no número anterior obriga
o empregador a indemnizar o trabalhador no valor correspondente a três meses de retribuição base.

1 — O contrato de trabalho a termo certo pode ser renovado até três vezes e a sua duração não pode exceder:
a) 18 meses, quando se tratar de pessoa à procura de
primeiro emprego;
b) Dois anos, nos demais casos previstos no n.º 4 do
artigo 140.º;
c) Três anos, nos restantes casos.
2 — O contrato de trabalho a termo certo só pode ser celebrado por prazo inferior a seis meses em situação prevista
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em qualquer das alíneas a) a g) do n.º 2 do artigo 140.º,
não podendo a duração ser inferior à prevista para a tarefa
ou serviço a realizar.
3 — Em caso de violação do disposto na primeira parte
do número anterior, o contrato considera-se celebrado pelo
prazo de seis meses desde que corresponda à satisfação de
necessidades temporárias da empresa.
4 — A duração do contrato de trabalho a termo incerto
não pode ser superior a seis anos.
5 — É incluída no cômputo do limite referido na alínea c) do n.º 1 a duração de contratos de trabalho a termo
ou de trabalho temporário cuja execução se concretiza
no mesmo posto de trabalho, bem como de contrato de
prestação de serviço para o mesmo objecto, entre o trabalhador e o mesmo empregador ou sociedades que com
este se encontrem em relação de domínio ou de grupo ou
mantenham estruturas organizativas comuns.
Artigo 149.º
Renovação de contrato de trabalho a termo certo

1 — As partes podem acordar que o contrato de trabalho
a termo certo não fica sujeito a renovação.
2 — Na ausência de estipulação a que se refere o número
anterior e de declaração de qualquer das partes que o faça
cessar, o contrato renova-se no final do termo, por igual
período se outro não for acordado pelas partes.
3 — A renovação do contrato está sujeita à verificação
da sua admissibilidade, nos termos previstos para a sua
celebração, bem como a iguais requisitos de forma no caso
de se estipular período diferente.
4 — Considera-se como único contrato aquele que seja
objecto de renovação.
SUBSECÇÃO II

Trabalho a tempo parcial

Artigo 150.º
Noção de trabalho a tempo parcial

1 — Considera-se trabalho a tempo parcial o que corresponda a um período normal de trabalho semanal inferior
ao praticado a tempo completo em situação comparável.
2 — Para efeitos do número anterior, se o período normal de trabalho não for igual em cada semana, é considerada a respectiva média no período de referência aplicável.
3 — O trabalho a tempo parcial pode ser prestado apenas
em alguns dias por semana, por mês ou por ano, devendo
o número de dias de trabalho ser estabelecido por acordo.
4 — As situações de trabalhador a tempo parcial e de
trabalhador a tempo completo são comparáveis quando
estes prestem idêntico trabalho no mesmo estabelecimento
ou, não havendo neste trabalhador em situação comparável,
noutro estabelecimento da mesma empresa com idêntica
actividade, devendo ser levadas em conta a antiguidade e
a qualificação.
5 — Se não existir trabalhador em situação comparável
nos termos do número anterior, atende-se ao disposto em
instrumento de regulamentação colectiva de trabalho ou
na lei para trabalhador a tempo completo e com as mesmas
antiguidade e qualificação.
6 — O instrumento de regulamentação colectiva de
trabalho pode estabelecer o limite máximo de percentagem
do tempo completo que determina a qualificação do tempo

parcial, ou critérios de comparação além dos previstos na
parte final do n.º 4.
Artigo 151.º
Liberdade de celebração de contrato de trabalho a tempo parcial

A liberdade de celebração de contrato de trabalho a
tempo parcial não pode ser excluída por instrumento de
regulamentação colectiva de trabalho.
Artigo 152.º
Preferência na admissão para trabalho a tempo parcial

1 — Os instrumentos de regulamentação colectiva de
trabalho devem estabelecer, para a admissão em regime
de tempo parcial, preferências em favor de pessoa com
responsabilidades familiares, com capacidade de trabalho
reduzida, com deficiência ou doença crónica ou que frequente estabelecimento de ensino.
2 — Constitui contra-ordenação grave o desrespeito de
preferência estabelecida nos termos do n.º 1.
Artigo 153.º
Forma e conteúdo de contrato de trabalho a tempo parcial

1 — O contrato de trabalho a tempo parcial está sujeito
a forma escrita e deve conter:
a) Identificação, assinaturas e domicílio ou sede das
partes;
b) Indicação do período normal de trabalho diário e
semanal, com referência comparativa a trabalho a tempo
completo.
2 — Na falta da indicação referida na alínea b) do número anterior, presume-se que o contrato é celebrado a
tempo completo.
3 — Quando não tenha sido observada a forma escrita,
considera-se o contrato celebrado a tempo completo.
Artigo 154.º
Condições de trabalho a tempo parcial

1 — A trabalhador a tempo parcial é aplicável o regime
previsto na lei e em instrumento de regulamentação colectiva de trabalho que, pela sua natureza, não implique a
prestação de trabalho a tempo completo.
2 — O trabalhador a tempo parcial não pode ter tratamento menos favorável do que o trabalhador a tempo
completo em situação comparável, a menos que um tratamento diferente seja justificado por razões objectivas, que
podem ser definidas por instrumento de regulamentação
colectiva de trabalho.
3 — O trabalhador a tempo parcial tem direito:
a) À retribuição base e outras prestações, com ou sem
carácter retributivo, previstas na lei ou em instrumento de
regulamentação colectiva de trabalho ou, caso sejam mais
favoráveis, às auferidas por trabalhador a tempo completo
em situação comparável, na proporção do respectivo período normal de trabalho semanal;
b) Ao subsídio de refeição, no montante previsto em
instrumento de regulamentação colectiva de trabalho ou,
caso seja mais favorável, ao praticado na empresa, excepto
quando o período normal de trabalho diário seja inferior
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a cinco horas, caso em que é calculado em proporção do
respectivo período normal de trabalho semanal.
4 — Constitui contra-ordenação grave a violação do
disposto neste artigo.

que a prestação de trabalho seja intercalada por um ou
mais períodos de inactividade.
2 — O contrato de trabalho intermitente não pode ser
celebrado a termo resolutivo ou em regime de trabalho
temporário.

Artigo 155.º

Artigo 158.º

Alteração da duração do trabalho a tempo parcial

Forma e conteúdo de contrato de trabalho intermitente

1 — O trabalhador a tempo parcial pode passar a trabalhar a tempo completo, ou o inverso, a título definitivo
ou por período determinado, mediante acordo escrito com
o empregador.
2 — O trabalhador pode fazer cessar o acordo referido no número anterior por meio de comunicação escrita
enviada ao empregador até ao sétimo dia seguinte à celebração.
3 — Exceptua-se do disposto no número anterior o
acordo de modificação do período de trabalho devidamente
datado e cujas assinaturas sejam objecto de reconhecimento
notarial presencial.
4 — Quando a passagem de trabalho a tempo completo para trabalho a tempo parcial, nos termos do n.º 1,
se verifique por período determinado, decorrido este, o
trabalhador tem direito a retomar a prestação de trabalho
a tempo completo.
5 — Constitui contra-ordenação grave a violação do
disposto no n.º 4.

1 — O contrato de trabalho intermitente está sujeito a
forma escrita e deve conter:

Artigo 156.º
Deveres do empregador em caso de trabalho a tempo parcial

1 — Sempre que possível, o empregador deve:
a) Tomar em consideração o pedido de mudança do
trabalhador a tempo completo para trabalho a tempo parcial
disponível no estabelecimento;
b) Tomar em consideração o pedido de mudança do
trabalhador a tempo parcial para trabalho disponível a
tempo completo, ou de aumento do seu tempo de trabalho;
c) Facilitar o acesso a trabalho a tempo parcial a todos
os níveis da empresa, incluindo os cargos de direcção.
2 — O empregador deve, ainda:
a) Fornecer aos trabalhadores, em tempo oportuno,
informação sobre os postos de trabalho a tempo parcial e a
tempo completo disponíveis no estabelecimento, de modo
a facilitar as mudanças a que se referem as alíneas a) e b)
do número anterior;
b) Fornecer às estruturas de representação colectiva dos
trabalhadores da empresa informações adequadas sobre o
trabalho a tempo parcial praticado na empresa.
3 — Constitui contra-ordenação leve a violação do disposto no número anterior.
SUBSECÇÃO III

Trabalho intermitente

Artigo 157.º
Admissibilidade de trabalho intermitente

1 — Em empresa que exerça actividade com descontinuidade ou intensidade variável, as partes podem acordar

a) Identificação, assinaturas e domicílio ou sede das
partes;
b) Indicação do número anual de horas de trabalho, ou
do número anual de dias de trabalho a tempo completo.
2 — Quando não tenha sido observada a forma escrita,
ou na falta da indicação referida na alínea b) do número
anterior, considera-se o contrato celebrado sem período
de inactividade.
3 — O contrato considera-se celebrado pelo número
anual de horas resultante do disposto no n.º 2 do artigo seguinte, caso o número anual de horas de trabalho ou o
número anual de dias de trabalho a tempo completo seja
inferior a esse limite.
Artigo 159.º
Período de prestação de trabalho

1 — As partes estabelecem a duração da prestação de
trabalho, de modo consecutivo ou interpolado, bem como
o início e termo de cada período de trabalho, ou a antecedência com que o empregador deve informar o trabalhador
do início daquele.
2 — A prestação de trabalho referida no número anterior não pode ser inferior a seis meses a tempo completo,
por ano, dos quais pelo menos quatro meses devem ser
consecutivos.
3 — A antecedência a que se refere o n.º 1 não deve ser
inferior a 20 dias.
4 — Constitui contra-ordenação grave a violação do
disposto no número anterior.
Artigo 160.º
Direitos do trabalhador

1 — Durante o período de inactividade, o trabalhador
tem direito a compensação retributiva em valor estabelecido em instrumento de regulamentação colectiva de
trabalho ou, na sua falta, de 20 % da retribuição base,
a pagar pelo empregador com periodicidade igual à da
retribuição.
2 — Os subsídios de férias e de Natal são calculados
com base na média dos valores de retribuições e compensações retributivas auferidas nos últimos 12 meses, ou no
período de duração do contrato se esta for inferior.
3 — Durante o período de inactividade, o trabalhador
pode exercer outra actividade.
4 — Durante o período de inactividade, mantêm-se os
direitos, deveres e garantias das partes que não pressuponham a efectiva prestação de trabalho.
5 — Constitui contra-ordenação grave a violação do
disposto nos n.os 1 ou 2.
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SUBSECÇÃO IV

Artigo 164.º

Comissão de serviço

Efeitos da cessação da comissão de serviço

Artigo 161.º

1 — Cessando a comissão de serviço, o trabalhador
tem direito:

Objecto da comissão de serviço

Pode ser exercido em comissão de serviço cargo de
administração ou equivalente, de direcção ou chefia directamente dependente da administração ou de director-geral
ou equivalente, funções de secretariado pessoal de titular
de qualquer desses cargos, ou ainda, desde que instrumento
de regulamentação colectiva de trabalho o preveja, funções cuja natureza também suponha especial relação de
confiança em relação a titular daqueles cargos.
Artigo 162.º
Regime de contrato de trabalho em comissão de serviço

1 — Pode exercer cargo ou funções em comissão de
serviço um trabalhador da empresa ou outro admitido
para o efeito.
2 — No caso de admissão de trabalhador para exercer
cargo ou funções em comissão de serviço, pode ser acordada a sua permanência após o termo da comissão.
3 — O contrato para exercício de cargo ou funções em
comissão de serviço está sujeito a forma escrita e deve
conter:
a) Identificação, assinaturas e domicílio ou sede das
partes;
b) Indicação do cargo ou funções a desempenhar, com
menção expressa do regime de comissão de serviço;
c) No caso de trabalhador da empresa, a actividade que
exerce, bem como, sendo diversa, a que vai exercer após
cessar a comissão;
d) No caso de trabalhador admitido em regime de comissão de serviço que se preveja permanecer na empresa,
a actividade que vai exercer após cessar a comissão.
4 — Não se considera em regime de comissão de serviço
o contrato que não tenha a forma escrita ou a que falte a
menção referida na alínea b) do número anterior.
5 — O tempo de serviço prestado em regime de comissão de serviço conta para efeitos de antiguidade do
trabalhador como se tivesse sido prestado na categoria de
que este é titular.
6 — Constitui contra-ordenação grave a falta da menção
referida na alínea b) do n.º 3, salvo se o empregador reconhecer expressamente e por escrito que o cargo ou funções
são exercidos com carácter permanente, e constitui contra-ordenação leve a falta de redução a escrito do contrato ou
a violação da alínea c) do referido número.
Artigo 163.º
Cessação de comissão de serviço

1 — Qualquer das partes pode pôr termo à comissão
de serviço, mediante aviso prévio por escrito, com a antecedência mínima de 30 ou 60 dias, consoante aquela
tenha durado, respectivamente, até dois anos ou período
superior.
2 — A falta de aviso prévio não obsta à cessação da comissão de serviço, constituindo a parte faltosa na obrigação
de indemnizar a contraparte nos termos do artigo 401.º

a) Caso se mantenha ao serviço da empresa, a exercer a
actividade desempenhada antes da comissão de serviço, ou
a correspondente à categoria a que tenha sido promovido
ou, ainda, a actividade prevista no acordo a que se refere
a alínea c) ou d) do n.º 3 do artigo 162.º;
b) A resolver o contrato de trabalho nos 30 dias seguintes
à decisão do empregador que ponha termo à comissão de
serviço, com direito a indemnização calculada nos termos
do artigo 366.º;
c) Tendo sido admitido para trabalhar em comissão de
serviço e esta cesse por iniciativa do empregador que não
corresponda a despedimento por facto imputável ao trabalhador, a indemnização calculada nos termos do artigo 366.º
2 — Os prazos previstos no artigo anterior e o valor da
indemnização a que se referem as alíneas b) e c) do n.º 1
podem ser aumentados por instrumento de regulamentação
colectiva de trabalho ou contrato de trabalho.
3 — Constitui contra-ordenação grave a violação do
disposto no n.º 1.
SUBSECÇÃO V

Teletrabalho

Artigo 165.º
Noção de teletrabalho

Considera-se teletrabalho a prestação laboral realizada
com subordinação jurídica, habitualmente fora da empresa
e através do recurso a tecnologias de informação e de
comunicação.
Artigo 166.º
Regime de contrato para prestação subordinada de teletrabalho

1 — Pode exercer a actividade em regime de teletrabalho um trabalhador da empresa ou outro admitido para o
efeito, mediante a celebração de contrato para prestação
subordinada de teletrabalho.
2 — Verificadas as condições previstas no n.º 1 do artigo 195.º, o trabalhador tem direito a passar a exercer a
actividade em regime de teletrabalho, quando este seja
compatível com a actividade desempenhada.
3 — O empregador não pode opor-se ao pedido do trabalhador nos termos do número anterior.
4 — O contrato está sujeito a forma escrita e deve conter:
a) Identificação, assinaturas e domicílio ou sede das
partes;
b) Indicação da actividade a prestar pelo trabalhador,
com menção expressa do regime de teletrabalho, e correspondente retribuição;
c) Indicação do período normal de trabalho;
d) Se o período previsto para a prestação de trabalho em
regime de teletrabalho for inferior à duração previsível do
contrato de trabalho, a actividade a exercer após o termo
daquele período;
e) Propriedade dos instrumentos de trabalho bem como
o responsável pela respectiva instalação e manutenção e
pelo pagamento das inerentes despesas de consumo e de
utilização;
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f) Identificação do estabelecimento ou departamento
da empresa em cuja dependência fica o trabalhador, bem
como quem este deve contactar no âmbito da prestação
de trabalho.
5 — O trabalhador em regime de teletrabalho pode
passar a trabalhar no regime dos demais trabalhadores da
empresa, a título definitivo ou por período determinado,
mediante acordo escrito com o empregador.
6 — A forma escrita é exigida apenas para prova da
estipulação do regime de teletrabalho.
7 — Constitui contra-ordenação grave a violação do
disposto no n.º 3 e constitui contra-ordenação leve a violação do disposto no n.º 4.
Artigo 167.º
Regime no caso de trabalhador anteriormente
vinculado ao empregador

1 — No caso de trabalhador anteriormente vinculado ao
empregador, a duração inicial do contrato para prestação
subordinada de teletrabalho não pode exceder três anos, ou
o prazo estabelecido em instrumento de regulamentação
colectiva de trabalho.
2 — Qualquer das partes pode denunciar o contrato
referido no número anterior durante os primeiros 30 dias
da sua execução.
3 — Cessando o contrato para prestação subordinada de
teletrabalho, o trabalhador retoma a prestação de trabalho,
nos termos acordados ou nos previstos em instrumento de
regulamentação colectiva de trabalho.
4 — Constitui contra-ordenação grave a violação do
disposto no número anterior.
Artigo 168.º
Instrumentos de trabalho em prestação
subordinada de teletrabalho

1 — Na falta de estipulação no contrato, presume-se
que os instrumentos de trabalho respeitantes a tecnologias
de informação e de comunicação utilizados pelo trabalhador pertencem ao empregador, que deve assegurar as
respectivas instalação e manutenção e o pagamento das
inerentes despesas.
2 — O trabalhador deve observar as regras de utilização
e funcionamento dos instrumentos de trabalho que lhe
forem disponibilizados.
3 — Salvo acordo em contrário, o trabalhador não pode
dar aos instrumentos de trabalho disponibilizados pelo
empregador uso diverso do inerente ao cumprimento da
sua prestação de trabalho.
Artigo 169.º
Igualdade de tratamento de trabalhador
em regime de teletrabalho

1 — O trabalhador em regime de teletrabalho tem os
mesmos direitos e deveres dos demais trabalhadores, nomeadamente no que se refere a formação e promoção ou
carreira profissionais, limites do período normal de trabalho e outras condições de trabalho, segurança e saúde no
trabalho e reparação de danos emergentes de acidente de
trabalho ou doença profissional.
2 — No âmbito da formação profissional, o empregador
deve proporcionar ao trabalhador, em caso de necessidade,
formação adequada sobre a utilização de tecnologias de

informação e de comunicação inerentes ao exercício da
respectiva actividade.
3 — O empregador deve evitar o isolamento do trabalhador, nomeadamente através de contactos regulares com
a empresa e os demais trabalhadores.
Artigo 170.º
Privacidade de trabalhador em regime de teletrabalho

1 — O empregador deve respeitar a privacidade do
trabalhador e os tempos de descanso e de repouso da família deste, bem como proporcionar-lhe boas condições
de trabalho, tanto do ponto de vista físico como psíquico.
2 — Sempre que o teletrabalho seja realizado no domicílio do trabalhador, a visita ao local de trabalho só deve
ter por objecto o controlo da actividade laboral, bem como
dos instrumentos de trabalho e apenas pode ser efectuada
entre as 9 e as 19 horas, com a assistência do trabalhador
ou de pessoa por ele designada.
3 — Constitui contra-ordenação grave a violação do
disposto neste artigo.
Artigo 171.º
Participação e representação colectivas de trabalhador
em regime de teletrabalho

1 — O trabalhador em regime de teletrabalho integra o
número de trabalhadores da empresa para todos os efeitos
relativos a estruturas de representação colectiva, podendo
candidatar-se a essas estruturas.
2 — O trabalhador pode utilizar as tecnologias de informação e de comunicação afectas à prestação de trabalho
para participar em reunião promovida no local de trabalho
por estrutura de representação colectiva dos trabalhadores.
3 — Qualquer estrutura de representação colectiva
dos trabalhadores pode utilizar as tecnologias referidas
no número anterior para, no exercício da sua actividade,
comunicar com o trabalhador em regime de teletrabalho,
nomeadamente divulgando informações a que se refere o
n.º 1 do artigo 465.º
4 — Constitui contra-ordenação grave a violação do
disposto nos n.os 2 ou 3.
SUBSECÇÃO VI

Trabalho temporário
DIVISÃO I

Disposições gerais relativas a trabalho temporário

Artigo 172.º
Conceitos específicos do regime de trabalho temporário

Considera-se:
a) Contrato de trabalho temporário o contrato de trabalho a termo celebrado entre uma empresa de trabalho
temporário e um trabalhador, pelo qual este se obriga,
mediante retribuição daquela, a prestar a sua actividade a
utilizadores, mantendo-se vinculado à empresa de trabalho
temporário;
b) Contrato de trabalho por tempo indeterminado para
cedência temporária o contrato de trabalho por tempo
indeterminado celebrado entre uma empresa de trabalho
temporário e um trabalhador, pelo qual este se obriga,
mediante retribuição daquela, a prestar temporariamente
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a sua actividade a utilizadores, mantendo-se vinculado à
empresa de trabalho temporário;
c) Contrato de utilização de trabalho temporário o contrato de prestação de serviço a termo resolutivo entre um
utilizador e uma empresa de trabalho temporário, pelo qual
esta se obriga, mediante retribuição, a ceder àquele um ou
mais trabalhadores temporários.
Artigo 173.º
Cedência ilícita de trabalhador

1 — É nulo o contrato de utilização, o contrato de trabalho temporário ou o contrato de trabalho por tempo
indeterminado para cedência temporária celebrado por
empresa de trabalho temporário não titular de licença para
o exercício da respectiva actividade.
2 — É nulo o contrato celebrado entre empresas de
trabalho temporário pelo qual uma cede à outra um trabalhador para que este seja posteriormente cedido a terceiro.
3 — No caso previsto no n.º 1, considera-se que o trabalho é prestado à empresa de trabalho temporário em
regime de contrato de trabalho sem termo.
4 — No caso previsto no n.º 2, considera-se que o trabalho é prestado à empresa que contrate o trabalhador em
regime de contrato de trabalho sem termo.
5 — No caso de o trabalhador ser cedido a utilizador por
empresa de trabalho temporário licenciada sem que tenha
celebrado contrato de trabalho temporário ou contrato de
trabalho por tempo indeterminado para cedência temporária, considera-se que o trabalho é prestado a esta empresa
em regime de contrato de trabalho sem termo.
6 — Em substituição do disposto no n.os 3, 4 ou 5, o
trabalhador pode optar, nos 30 dias seguintes ao início da
prestação de actividade, por uma indemnização nos termos
do artigo 396.º
7 — Constitui contra-ordenação muito grave, imputável
à empresa de trabalho temporário e ao utilizador, a celebração de contrato de utilização de trabalho temporário
por parte de empresa não titular de licença.
Artigo 174.º
Casos especiais de responsabilidade da empresa
de trabalho temporário ou do utilizador

1 — A celebração de contrato de utilização de trabalho
temporário por empresa de trabalho temporário não licenciada responsabiliza solidariamente esta e o utilizador pelos
créditos do trabalhador emergentes do contrato de trabalho,
da sua violação ou cessação, relativos aos últimos três anos,
bem como pelos encargos sociais correspondentes.
2 — O utilizador é subsidiariamente responsável pelos
créditos do trabalhador relativos aos primeiros 12 meses de
trabalho e pelos encargos sociais correspondentes.
DIVISÃO II

Contrato de utilização de trabalho temporário

Artigo 175.º
Admissibilidade de contrato de utilização de trabalho temporário

1 — O contrato de utilização de trabalho temporário só
pode ser celebrado nas situações referidas nas alíneas a)
a g) do n.º 2 do artigo 140.º e ainda nos seguintes casos:
a) Vacatura de posto de trabalho quando decorra processo de recrutamento para o seu preenchimento;

b) Necessidade intermitente de mão-de-obra, determinada por flutuação da actividade durante dias ou partes de
dia, desde que a utilização não ultrapasse semanalmente
metade do período normal de trabalho maioritariamente
praticado no utilizador;
c) Necessidade intermitente de prestação de apoio familiar directo, de natureza social, durante dias ou partes
de dia;
d) Realização de projecto temporário, designadamente
instalação ou reestruturação de empresa ou estabelecimento, montagem ou reparação industrial.
2 — Para efeito do disposto no número anterior, no que
se refere à alínea f) do n.º 2 do artigo 140.º, considera-se
acréscimo excepcional de actividade da empresa o que
tenha duração até 12 meses.
3 — A duração do contrato de utilização não pode exceder o período estritamente necessário à satisfação da
necessidade do utilizador a que se refere o n.º 1.
4 — Não é permitida a utilização de trabalhador temporário em posto de trabalho particularmente perigoso
para a sua segurança ou saúde, salvo se for essa a sua
qualificação profissional.
5 — Não é permitido celebrar contrato de utilização de
trabalho temporário para satisfação de necessidades que
foram asseguradas por trabalhador cujo contrato tenha cessado nos 12 meses anteriores por despedimento colectivo
ou despedimento por extinção de posto de trabalho.
6 — Constitui contra-ordenação muito grave imputável
ao utilizador a violação do disposto no n.º 4.
Artigo 176.º
Justificação de contrato de utilização de trabalho temporário

1 — Cabe ao utilizador a prova dos factos que justificam a celebração de contrato de utilização de trabalho
temporário.
2 — É nulo o contrato de utilização celebrado fora das
situações a que se refere o n.º 1 do artigo anterior.
3 — No caso previsto no número anterior, considera-se
que o trabalho é prestado pelo trabalhador ao utilizador em
regime de contrato de trabalho sem termo, sendo aplicável
o disposto no n.º 6 do artigo 173.º
Artigo 177.º
Forma e conteúdo de contrato de utilização
de trabalho temporário

1 — O contrato de utilização de trabalho temporário está
sujeito a forma escrita, é celebrado em dois exemplares
e deve conter:
a) Identificação, assinaturas, domicílio ou sede das partes, os respectivos números de contribuintes e do regime
geral da segurança social, bem como, quanto à empresa
de trabalho temporário, o número e a data do alvará da
respectiva licença;
b) Motivo justificativo do recurso ao trabalho temporário por parte do utilizador;
c) Caracterização do posto de trabalho a preencher, dos
respectivos riscos profissionais e, sendo caso disso, dos
riscos elevados ou relativos a posto de trabalho particularmente perigoso, a qualificação profissional requerida,
bem como a modalidade adoptada pelo utilizador para os
serviços de segurança e saúde no trabalho e o respectivo
contacto;
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d) Local e período normal de trabalho;
e) Retribuição de trabalhador do utilizador que exerça
as mesmas funções;
f) Pagamento devido pelo utilizador à empresa de trabalho temporário;
g) Início e duração, certa ou incerta, do contrato;
h) Data da celebração do contrato.
2 — Para efeitos da alínea b) do número anterior, a indicação do motivo justificativo deve ser feita pela menção
expressa dos factos que o integram, devendo estabelecer-se
a relação entre a justificação invocada e o termo estipulado.
3 — O contrato de utilização de trabalho temporário
deve ter em anexo cópia da apólice de seguro de acidentes de trabalho que englobe o trabalhador temporário e
a actividade a exercer por este, sem o que o utilizador
é solidariamente responsável pela reparação dos danos
emergentes de acidente de trabalho.
4 — O contrato é nulo se não for celebrado por escrito
ou omitir a menção exigida pela alínea b) do n.º 1.
5 — No caso previsto no número anterior, considera-se
que o trabalho é prestado pelo trabalhador ao utilizador em
regime de contrato de trabalho sem termo, sendo aplicável
o disposto no n.º 6 do artigo 173.º
6 — Constitui contra-ordenação leve imputável à empresa de trabalho temporário e ao utilizador a violação do
disposto nas alíneas a), c) ou f) do n.º 1.
Artigo 178.º
Duração de contrato de utilização de trabalho temporário

1 — O contrato de utilização de trabalho temporário é
celebrado a termo resolutivo, certo ou incerto.
2 — A duração do contrato de utilização de trabalho
temporário, incluindo renovações, não pode exceder a
duração da causa justificativa nem o limite de dois anos,
ou de seis ou 12 meses em caso de, respectivamente, vacatura de posto de trabalho quando já decorra processo
de recrutamento para o seu preenchimento ou acréscimo
excepcional da actividade da empresa.
3 — Considera-se como um único contrato o que seja
objecto de renovação.
4 — No caso de o trabalhador temporário continuar ao
serviço do utilizador decorridos 10 dias após a cessação
do contrato de utilização sem a celebração de contrato
que o fundamente, considera-se que o trabalho passa a ser
prestado ao utilizador com base em contrato de trabalho
sem termo.
Artigo 179.º
Proibição de contratos sucessivos

1 — No caso de se ter completado a duração máxima de
contrato de utilização de trabalho temporário, é proibida
a sucessão no mesmo posto de trabalho de trabalhador
temporário ou de trabalhador contratado a termo, antes de
decorrer um período de tempo igual a um terço da duração
do referido contrato, incluindo renovações.
2 — O disposto no número anterior não é aplicável nos
seguintes casos:
a) Nova ausência do trabalhador substituído, quando
o contrato de utilização tenha sido celebrado para sua
substituição;
b) Acréscimo excepcional de necessidade de mão-de-obra em actividade sazonal.

3 — Constitui contra-ordenação grave a violação do
disposto no n.º 1.
DIVISÃO III

Contrato de trabalho temporário

Artigo 180.º
Admissibilidade de contrato de trabalho temporário

1 — O contrato de trabalho temporário só pode ser celebrado a termo resolutivo, certo ou incerto, nas situações
previstas para a celebração de contrato de utilização.
2 — É nulo o termo estipulado em violação do disposto
no número anterior, considerando-se o trabalho efectuado
em execução do contrato como prestado à empresa de
trabalho temporário em regime de contrato de trabalho
sem termo, e sendo aplicável o disposto no n.º 6 do artigo 173.º
3 — Caso a nulidade prevista no número anterior concorra com a nulidade do contrato de utilização de trabalho
temporário, prevista no n.º 2 do artigo 176.º ou no n.º 4
do artigo 177.º, considera-se que o trabalho é prestado ao
utilizador em regime de contrato de trabalho sem termo,
sendo aplicável o disposto no n.º 6 do artigo 173.º
Artigo 181.º
Forma e conteúdo de contrato de trabalho temporário

1 — O contrato de trabalho temporário está sujeito a
forma escrita, é celebrado em dois exemplares e deve
conter:
a) Identificação, assinaturas, domicílio ou sede das partes e número e data do alvará da licença da empresa de
trabalho temporário;
b) Motivos que justificam a celebração do contrato, com
menção concreta dos factos que os integram;
c) Actividade contratada;
d) Local e período normal de trabalho;
e) Retribuição;
f) Data de início do trabalho;
g) Termo do contrato;
h) Data da celebração.
2 — Na falta de documento escrito ou em caso de omissão ou insuficiência da indicação do motivo justificativo
da celebração do contrato, considera-se que o trabalho é
prestado à empresa de trabalho temporário em regime do
contrato de trabalho sem termo, sendo aplicável o disposto
no n.º 6 do artigo 173.º
3 — O contrato que não contenha a menção do seu
termo considera-se celebrado pelo prazo de um mês, não
sendo permitida a sua renovação.
4 — Um exemplar do contrato fica com o trabalhador.
5 — Constitui contra-ordenação leve, imputável à empresa de trabalho temporário, a violação do disposto na
alínea a) ou qualquer das alíneas c) a f) do n.º 1 ou no
n.º 4.
Artigo 182.º
Duração de contrato de trabalho temporário

1 — A duração do contrato de trabalho temporário não
pode exceder a do contrato de utilização.
2 — O contrato de trabalho temporário a termo certo não
está sujeito ao limite de duração do n.º 2 do artigo 148.º
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e pode ser renovado enquanto se mantenha o motivo justificativo.
3 — A duração do contrato de trabalho temporário a
termo certo, incluindo renovações, não pode exceder dois
anos, ou seis ou 12 meses quando aquele seja celebrado,
respectivamente, em caso de vacatura de posto de trabalho quando decorra processo de recrutamento para o seu
preenchimento ou de acréscimo excepcional de actividade
da empresa.
4 — O contrato de trabalho temporário a termo incerto
dura pelo tempo necessário à satisfação de necessidade
temporária do utilizador, não podendo exceder os limites
de duração referidos no número anterior.
5 — É aplicável ao cômputo dos limites referidos nos
números anteriores o disposto no n.º 5 do artigo 148.º
6 — À caducidade do contrato de trabalho temporário
é aplicável o disposto no artigo 344.º ou 345.º, consoante
seja a termo certo ou incerto.
DIVISÃO IV

Contrato de trabalho por tempo indeterminado
para cedência temporária

Artigo 183.º
Forma e conteúdo de contrato de trabalho por tempo
indeterminado para cedência temporária

1 — O contrato de trabalho por tempo indeterminado
para cedência temporária está sujeito a forma escrita, é
celebrado em dois exemplares e deve conter:
a) Identificação, assinaturas, domicílio ou sede das partes e número e data do alvará da licença da empresa de
trabalho temporário;
b) Menção expressa de que o trabalhador aceita que a
empresa de trabalho temporário o ceda temporariamente
a utilizadores;
c) Actividade contratada ou descrição genérica das funções a exercer e da qualificação profissional adequada, bem
como a área geográfica na qual o trabalhador está adstrito
a exercer funções;
d) Retribuição mínima durante as cedências que ocorram, nos termos do artigo 185.º
2 — Um exemplar do contrato fica com o trabalhador.
3 — Na falta de documento escrito ou no caso de omissão ou insuficiência das menções referidas na alínea b)
ou c) do n.º 1, considera-se que o trabalho é prestado à
empresa de trabalho temporário em regime de contrato
de trabalho sem termo, sendo aplicável o disposto no n.º 6
do artigo 173.º
4 — Constitui contra-ordenação grave a violação do
disposto na alínea b) do n.º 1.
Artigo 184.º
Período sem cedência temporária

1 — No período em que não se encontre em situação
de cedência, o trabalhador contratado por tempo indeterminado pode prestar actividade à empresa de trabalho
temporário.
2 — Durante o período referido no número anterior, o
trabalhador tem direito:
a) Caso não exerça actividade, a compensação prevista
em instrumento de regulamentação colectiva de trabalho,

ou no valor de dois terços da última retribuição ou da
retribuição mínima mensal garantida, consoante o que for
mais favorável;
b) Caso exerça actividade à empresa de trabalho temporário, a retribuição correspondente à actividade desempenhada, sem prejuízo do valor referido no contrato de
trabalho a que se refere o artigo anterior.
3 — Constitui contra-ordenação grave imputável à empresa de trabalho temporário a violação do disposto neste
artigo.
DIVISÃO V

Regime de prestação de trabalho de trabalhador
temporário

Artigo 185.º
Condições de trabalho de trabalhador temporário

1 — O trabalhador temporário pode ser cedido a mais
de um utilizador, ainda que não seja titular de contrato
de trabalho por tempo indeterminado para cedência temporária, se o contrário não for estabelecido no respectivo
contrato.
2 — Durante a cedência, o trabalhador está sujeito ao
regime aplicável ao utilizador no que respeita ao modo,
lugar, duração do trabalho e suspensão do contrato de
trabalho, segurança e saúde no trabalho e acesso a equipamentos sociais.
3 — O utilizador deve elaborar o horário de trabalho
do trabalhador e marcar o período das férias que sejam
gozadas ao seu serviço.
4 — Durante a execução do contrato, o exercício do
poder disciplinar cabe à empresa de trabalho temporário.
5 — O trabalhador tem direito à retribuição mínima
de instrumento de regulamentação colectiva de trabalho
aplicável à empresa de trabalho temporário ou ao utilizador
que corresponda às suas funções, ou à praticada por este
para trabalho igual ou de valor igual, consoante a que for
mais favorável.
6 — O trabalhador tem direito, em proporção da duração
do respectivo contrato, a férias, subsídios de férias e de
Natal, bem como a outras prestações regulares e periódicas
a que os trabalhadores do utilizador tenham direito por
trabalho igual ou de valor igual.
7 — A retribuição do período de férias e os subsídios
de férias e de Natal de trabalhador contratado por tempo
indeterminado para cedência temporária são calculados
com base na média das retribuições auferidas nos últimos
12 meses, ou no período de execução do contrato se este
for inferior, excluindo as compensações referidas no artigo 184.º e os períodos correspondentes.
8 — O trabalhador temporário cedido a utilizador no
estrangeiro por período inferior a oito meses tem direito ao
pagamento de um abono mensal a título de ajudas de custo
até ao limite de 25 % do valor da retribuição base.
9 — O disposto no número anterior não se aplica a
trabalhador titular de contrato de trabalho por tempo indeterminado para cedência temporária, ao qual são aplicáveis
as regras de abono de ajudas de custo por deslocação em
serviço previstas na lei geral.
10 — Sem prejuízo do disposto nos números anteriores, após 60 dias de prestação de trabalho, é aplicável ao
trabalhador temporário o instrumento de regulamentação
colectiva de trabalho aplicável a trabalhadores do utilizador
que exerçam as mesmas funções.
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11 — O utilizador deve informar o trabalhador temporário dos postos de trabalho disponíveis na empresa ou
estabelecimento para funções idênticas às exercidas por
este, com vista à sua candidatura.
12 — Constitui contra-ordenação grave a violação do
disposto no n.º 3 e o exercício de poder disciplinar por
parte do utilizador ou a violação do disposto no número
anterior.
Artigo 186.º
Segurança e saúde no trabalho temporário

1 — O trabalhador temporário beneficia do mesmo nível
de protecção em matéria de segurança e saúde no trabalho
que os restantes trabalhadores do utilizador.
2 — Antes da cedência do trabalhador temporário, o
utilizador deve informar, por escrito, a empresa de trabalho
temporário sobre:
a) Os resultados da avaliação dos riscos para a segurança
e saúde do trabalhador temporário inerentes ao posto de
trabalho a que vai ser afecto e, em caso de riscos elevados
relativos a posto de trabalho particularmente perigoso, a
necessidade de qualificação profissional adequada e de
vigilância médica especial;
b) As instruções sobre as medidas a adoptar em caso de
perigo grave e iminente;
c) As medidas de primeiros socorros, de combate a
incêndios e de evacuação dos trabalhadores em caso de
sinistro, assim como os trabalhadores ou serviços encarregados de as pôr em prática;
d) O modo de o médico do trabalho ou o técnico de
higiene e segurança da empresa de trabalho temporário
aceder a posto de trabalho a ocupar.
3 — A empresa de trabalho temporário deve comunicar ao trabalhador temporário a informação prevista no
número anterior, por escrito e antes da sua cedência ao
utilizador.
4 — Os exames de saúde de admissão, periódicos e
ocasionais são da responsabilidade da empresa de trabalho
temporário, incumbindo ao respectivo médico do trabalho
a conservação das fichas clínicas.
5 — A empresa de trabalho temporário deve informar o
utilizador de que o trabalhador está considerado apto em
resultado do exame de saúde, dispõe das qualificações profissionais adequadas e tem a informação referida no n.º 2.
6 — O utilizador deve assegurar ao trabalhador temporário formação suficiente e adequada ao posto de trabalho, tendo em conta a sua qualificação profissional e
experiência.
7 — O trabalhador exposto a riscos elevados relativos a
posto de trabalho particularmente perigoso deve ter vigilância médica especial, a cargo do utilizador, cujo médico do
trabalho deve informar o médico do trabalho da empresa
de trabalho temporário sobre eventual contra-indicação.
8 — O utilizador deve comunicar o início da actividade
de trabalhador temporário, nos cinco dias úteis subsequentes, aos serviços de segurança e saúde no trabalho, aos
representantes dos trabalhadores para a segurança e saúde
no trabalho, aos trabalhadores com funções específicas
neste domínio e à comissão de trabalhadores.
9 — Constitui contra-ordenação muito grave a violação
do disposto no n.º 7, constitui contra-ordenação grave a
violação do disposto nos n.os 4, 5 ou 6 e constitui contra-ordenação leve a violação do disposto nos n.os 3 ou 8.

Artigo 187.º
Formação profissional de trabalhador temporário

1 — A empresa de trabalho temporário deve assegurar
a formação profissional de trabalhador temporário contratado a termo sempre que a duração do contrato, incluindo
renovações, ou a soma de contratos de trabalho temporário
sucessivos num ano civil seja superior a três meses.
2 — A formação profissional prevista no número anterior deve ter a duração mínima de oito horas, ou duração
mais elevada de acordo com o n.º 2 do artigo 131.º
3 — A empresa de trabalho temporário deve afectar à formação profissional dos trabalhadores temporários, pelo menos, 1 % do seu volume anual de negócios nesta actividade.
4 — A empresa de trabalho temporário não pode exigir
ao trabalhador temporário qualquer quantia, seja a que
título for, nomeadamente por serviços de orientação ou
formação profissional.
5 — Constitui contra-ordenação grave a violação do
disposto neste artigo.
6 — Em caso de violação do n.º 4, pode ser aplicada
a sanção acessória de suspensão temporária do exercício
da actividade até dois anos, a qual é averbada no registo
nacional das empresas de trabalho temporário.
Artigo 188.º
Substituição de trabalhador temporário

1 — Salvo acordo em contrário, em caso de cessação
do contrato de trabalhador temporário ou ausência deste,
a empresa de trabalho temporário deve ceder outro trabalhador ao utilizador, no prazo de quarenta e oito horas.
2 — O utilizador pode recusar a prestação do trabalhador temporário, nos primeiros 15 ou 30 dias de permanência deste ao seu serviço, consoante o contrato de utilização
tenha ou não duração inferior a seis meses, caso em que a
empresa de trabalho temporário deve proceder nos termos
do número anterior.
Artigo 189.º
Enquadramento de trabalhador temporário

1 — O trabalhador temporário é considerado, no que diz
respeito à empresa de trabalho temporário e ao utilizador,
para efeitos de aplicação do regime relativo a estruturas
de representação colectiva dos trabalhadores, consoante
estejam em causa matérias referentes à empresa de trabalho
temporário ou ao utilizador, nomeadamente a constituição
das mesmas estruturas.
2 — O trabalhador temporário não é incluído no número
de trabalhadores do utilizador para determinação das obrigações em função do número de trabalhadores, excepto
no que respeita à organização de serviços de segurança e
saúde no trabalho e à classificação de acordo com o tipo
de empresa.
3 — O utilizador deve incluir a informação relativa a trabalhador temporário no balanço social e no relatório anual
da actividade dos serviços de segurança e saúde no trabalho.
4 — A empresa de trabalho temporário deve incluir
a informação relativa a trabalhador temporário no mapa
do quadro de pessoal e nos relatórios anuais da formação
profissional e da actividade dos serviços de segurança e
saúde no trabalho.
5 — Constitui contra-ordenação leve a violação do disposto no n.º 3.
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Artigo 190.º
Prestações garantidas pela caução para exercício
da actividade de trabalho temporário

1 — A caução constituída pela empresa de trabalho
temporário para o exercício da actividade garante, nos
termos de legislação específica, o pagamento de:
a) Crédito do trabalhador temporário relativo a retribuição, indemnização ou compensação pela cessação do
contrato de trabalho e outras prestações pecuniárias, em
mora por período superior a 15 dias;
b) Contribuições para a segurança social, em mora por
período superior a 30 dias.
2 — A existência de crédito do trabalhador em mora
pode ser verificada mediante decisão definitiva de aplicação de coima por falta do respectivo pagamento, ou
decisão condenatória transitada em julgado.
Artigo 191.º

2 — A empresa de trabalho temporário pode ainda ser
punida com a sanção acessória de interdição do exercício
da actividade até dois anos em caso de reincidência na
prática das seguintes infracções:
a) Não constituição de seguro de acidentes de trabalho
de trabalhador temporário;
b) Atraso por período superior a 30 dias no pagamento
da retribuição devida a trabalhadores temporários.
3 — A empresa de trabalho temporário, juntamente com
a coima aplicável à contra-ordenação por celebração de
contrato de utilização de trabalho temporário não sendo
titular de licença, é ainda punível com ordem de encerramento do estabelecimento onde a actividade é exercida,
até à regularização da situação.
4 — A sanção acessória referida nos números anteriores
é averbada no registo nacional das empresas de trabalho
temporário, previsto em legislação específica.

Execução da caução

CAPÍTULO II

1 — O trabalhador deve reclamar os respectivos créditos no prazo de 30 dias a contar do termo do contrato de
trabalho, bem como comunicar tal facto ao serviço público
de emprego, para efeitos de pagamento através da caução.
2 — A falta de pagamento pontual de crédito do trabalhador que se prolongue por período superior a 15 dias
deve ser declarada, a pedido deste, pelo empregador, no
prazo de cinco dias ou, em caso de recusa, pelo serviço
com competência inspectiva do ministério responsável
pela área laboral, no prazo de 10 dias.
3 — A declaração referida no número anterior deve
especificar a natureza, o montante e o período a que o
crédito respeita.
4 — O trabalhador ou o credor dos demais encargos previstos no artigo anterior pode solicitar ao serviço público
de emprego o pagamento do respectivo crédito através da
caução, nos 30 dias seguintes à data do seu vencimento,
apresentando a declaração referida no n.º 2.
5 — No caso de ser apresentada a declaração emitida
pelo serviço com competência inspectiva do ministério
responsável pela área laboral, o serviço público de emprego notifica a empresa de trabalho temporário de que o
trabalhador requereu o pagamento de crédito por conta da
caução e de que este é efectuado se a mesma não provar
o pagamento no prazo de oito dias.
6 — No caso de a caução ser insuficiente face aos créditos cujo pagamento é solicitado, este é feito de acordo
com os seguintes critérios de precedência:

Prestação do trabalho

a) Créditos retributivos dos trabalhadores relativos aos últimos 30 dias da actividade, com o limite correspondente ao
montante de três vezes a retribuição mínima mensal garantida;
b) Outros créditos retributivos por ordem de pedido;
c) Indemnizações e compensações pela cessação do
contrato de trabalho temporário;
d) Demais encargos com os trabalhadores.
Artigo 192.º
Sanções acessórias no âmbito de trabalho temporário

1 — Juntamente com a coima, pode ser punida com a
sanção acessória de interdição do exercício da actividade
até dois anos a empresa de trabalho temporário que admita
trabalhador em violação das normas sobre a idade mínima
ou a escolaridade obrigatória.

SECÇÃO I
Local de trabalho

Artigo 193.º
Noção de local de trabalho

1 — O trabalhador deve, em princípio, exercer a actividade no local contratualmente definido, sem prejuízo do
disposto no artigo seguinte.
2 — O trabalhador encontra-se adstrito a deslocações
inerentes às suas funções ou indispensáveis à sua formação
profissional.
Artigo 194.º
Transferência de local de trabalho

1 — O empregador pode transferir o trabalhador para
outro local de trabalho, temporária ou definitivamente, nas
seguintes situações:
a) Em caso de mudança ou extinção, total ou parcial,
do estabelecimento onde aquele presta serviço;
b) Quando outro motivo do interesse da empresa o exija
e a transferência não implique prejuízo sério para o trabalhador.
2 — As partes podem alargar ou restringir o disposto
no número anterior, mediante acordo que caduca ao fim
de dois anos se não tiver sido aplicado.
3 — A transferência temporária não pode exceder seis
meses, salvo por exigências imperiosas do funcionamento
da empresa.
4 — O empregador deve custear as despesas do trabalhador decorrentes do acréscimo dos custos de deslocação
e da mudança de residência ou, em caso de transferência
temporária, de alojamento.
5 — No caso de transferência definitiva, o trabalhador
pode resolver o contrato se tiver prejuízo sério, tendo direito à compensação prevista no artigo 366.º
6 — O disposto nos números anteriores pode ser afastado
por instrumento de regulamentação colectiva de trabalho.
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7 — Constitui contra-ordenação grave a violação do
disposto nos n.os 1 ou 4, no caso de transferência definitiva,
e constitui contra-ordenação leve a violação do disposto
no n.º 3.
Artigo 195.º
Transferência a pedido do trabalhador

1 — O trabalhador vítima de violência doméstica tem
direito a ser transferido, temporária ou definitivamente, a
seu pedido, para outro estabelecimento da empresa, verificadas as seguintes condições:
a) Apresentação de queixa-crime;
b) Saída da casa de morada de família no momento em
que se efective a transferência.
2 — Em situação prevista no número anterior, o empregador apenas pode adiar a transferência com fundamento
em exigências imperiosas ligadas ao funcionamento da
empresa ou serviço, ou até que exista posto de trabalho
compatível disponível.
3 — No caso previsto do número anterior, o trabalhador
tem direito a suspender o contrato de imediato até que
ocorra a transferência.
4 — É garantida a confidencialidade da situação que
motiva as alterações contratuais do número anterior, se
solicitado pelo interessado.
5 — Constitui contra-ordenação grave a violação do
disposto no n.º 2.

c) A interrupção de trabalho por motivos técnicos, nomeadamente limpeza, manutenção ou afinação de equipamento, mudança de programa de produção, carga ou
descarga de mercadorias, falta de matéria-prima ou energia, ou por factor climatérico que afecte a actividade da
empresa, ou por motivos económicos, designadamente
quebra de encomendas;
d) O intervalo para refeição em que o trabalhador tenha
de permanecer no espaço habitual de trabalho ou próximo
dele, para poder ser chamado a prestar trabalho normal em
caso de necessidade;
e) A interrupção ou pausa no período de trabalho imposta
por normas de segurança e saúde no trabalho.
3 — Constitui contra-ordenação grave a violação do
disposto no número anterior.
Artigo 198.º
Período normal de trabalho

O tempo de trabalho que o trabalhador se obriga a prestar, medido em número de horas por dia e por semana,
denomina-se período normal de trabalho.
Artigo 199.º
Período de descanso

Entende-se por período de descanso o que não seja
tempo de trabalho.

Artigo 196.º

Artigo 200.º

Procedimento em caso de transferência do local de trabalho

Horário de trabalho

1 — O empregador deve comunicar a transferência ao
trabalhador, por escrito, com oito ou 30 dias de antecedência, consoante esta seja temporária ou definitiva.
2 — A comunicação deve ser fundamentada e indicar a
duração previsível da transferência, mencionando, sendo
caso disso, o acordo a que se refere o n.º 2 do artigo 194.º

1 — Entende-se por horário de trabalho a determinação
das horas de início e termo do período normal de trabalho
diário e do intervalo de descanso, bem como do descanso
semanal.
2 — O horário de trabalho delimita o período normal
de trabalho diário e semanal.
3 — O início e o termo do período normal de trabalho
diário podem ocorrer em dias consecutivos.

SECÇÃO II
Duração e organização do tempo de trabalho
SUBSECÇÃO I

Noções e princípios gerais sobre duração e organização
do tempo de trabalho

Artigo 197.º
Tempo de trabalho

1 — Considera-se tempo de trabalho qualquer período
durante o qual o trabalhador exerce a actividade ou permanece adstrito à realização da prestação, bem como as
interrupções e os intervalos previstos no número seguinte.
2 — Consideram-se compreendidos no tempo de trabalho:
a) A interrupção de trabalho como tal considerada em instrumento de regulamentação colectiva de trabalho, em regulamento interno de empresa ou resultante de uso da empresa;
b) A interrupção ocasional do período de trabalho diário
inerente à satisfação de necessidades pessoais inadiáveis
do trabalhador ou resultante de consentimento do empregador;

Artigo 201.º
Período de funcionamento

1 — Entende-se por período de funcionamento o período de tempo diário durante o qual o estabelecimento
pode exercer a sua actividade.
2 — O período de funcionamento de estabelecimento de
venda ao público denomina-se período de abertura.
3 — O período de funcionamento de estabelecimento
industrial denomina-se período de laboração.
4 — O regime dos períodos de funcionamento consta
de legislação específica.
Artigo 202.º
Registo de tempos de trabalho

1 — O empregador deve manter o registo dos tempos
de trabalho, incluindo dos trabalhadores que estão isentos
de horário de trabalho, em local acessível e por forma que
permita a sua consulta imediata.
2 — O registo deve conter a indicação das horas de
início e de termo do tempo de trabalho, bem como das
interrupções ou intervalos que nele não se compreendam,
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por forma a permitir apurar o número de horas de trabalho
prestadas por trabalhador, por dia e por semana, bem como
as prestadas em situação referida na alínea b) do n.º 1 do
artigo 257.º
3 — O empregador deve assegurar que o trabalhador
que preste trabalho no exterior da empresa vise o registo
imediatamente após o seu regresso à empresa, ou envie o
mesmo devidamente visado, de modo que a empresa disponha do registo devidamente visado no prazo de 15 dias
a contar da prestação.
4 — O empregador deve manter o registo dos tempos
de trabalho, bem como a declaração a que se refere o artigo 257.º e o acordo a que se refere a alínea f) do n.º 3 do
artigo 226.º, durante cinco anos.
5 — Constitui contra-ordenação grave a violação do
disposto neste artigo.
SUBSECÇÃO II

Limites da duração do trabalho

Artigo 203.º

2 — O acordo pode prever o aumento do período normal
de trabalho diário até duas horas e que o trabalho semanal
possa atingir cinquenta horas, só não se contando nestas o trabalho suplementar prestado por motivo de força
maior.
3 — Em semana cuja duração do trabalho seja inferior
a quarenta horas, a redução pode ser até duas horas diárias
ou, sendo acordada, em dias ou meios dias, sem prejuízo
do direito a subsídio de refeição.
4 — O acordo pode ser celebrado mediante proposta,
por escrito, do empregador, presumindo-se a aceitação por
parte de trabalhador que a ela não se oponha, por escrito,
nos 14 dias seguintes ao conhecimento da mesma, aí incluídos os períodos a que se refere o n.º 2 do artigo 217.º
5 — O regime jurídico previsto nos números anteriores mantém-se até ao termo do período de referência em
execução à data da entrada em vigor de instrumento de
regulamentação colectiva de trabalho que incida sobre a
matéria.
6 — Constitui contra-ordenação grave a violação do
disposto neste artigo.

Limites máximos do período normal de trabalho

Artigo 206.º

1 — O período normal de trabalho não pode exceder
oito horas por dia e quarenta horas por semana.
2 — O período normal de trabalho diário de trabalhador
que preste trabalho exclusivamente em dias de descanso
semanal da generalidade dos trabalhadores da empresa
ou estabelecimento pode ser aumentado até quatro horas
diárias, sem prejuízo do disposto em instrumento de regulamentação colectiva de trabalho.
3 — Há tolerância de quinze minutos para transacções,
operações ou outras tarefas começadas e não acabadas
na hora estabelecida para o termo do período normal de
trabalho diário, tendo tal tolerância carácter excepcional
e devendo o acréscimo de trabalho ser pago ao perfazer
quatro horas ou no termo do ano civil.
4 — Os limites máximos do período normal de trabalho
podem ser reduzidos por instrumento de regulamentação
colectiva de trabalho, não podendo daí resultar diminuição
da retribuição dos trabalhadores.
5 — Constitui contra-ordenação grave a violação do
disposto neste artigo.

Adaptabilidade grupal

1 — O instrumento de regulamentação colectiva de
trabalho que institua o regime de adaptabilidade previsto
no artigo 204.º pode prever que:
a) O empregador possa aplicar o regime ao conjunto
dos trabalhadores de uma equipa, secção ou unidade económica caso, pelo menos, 60 % dos trabalhadores dessa
estrutura sejam por ele abrangidos, mediante filiação em
associação sindical celebrante da convenção e por escolha
dessa convenção como aplicável;
b) O disposto na alínea anterior se aplique enquanto os
trabalhadores da equipa, secção ou unidade económica em
causa abrangidos pelo regime de acordo com a parte final
da alínea anterior forem em número igual ou superior ao
correspondente à percentagem nele indicada.

1 — Por instrumento de regulamentação colectiva de
trabalho, o período normal de trabalho pode ser definido
em termos médios, caso em que o limite diário estabelecido no n.º 1 do artigo anterior pode ser aumentado até
quatro horas e a duração do trabalho semanal pode atingir
sessenta horas, só não se contando nestas o trabalho suplementar prestado por motivo de força maior.
2 — O período normal de trabalho definido nos termos previstos no número anterior não pode exceder cinquenta horas em média num período de dois meses.
3 — Constitui contra-ordenação grave a violação do
disposto neste artigo.

2 — Caso a proposta a que se refere o n.º 4 do artigo anterior seja aceite por, pelo menos, 75 % dos trabalhadores da equipa, secção ou unidade económica a quem for
dirigida, o empregador pode aplicar o mesmo regime ao
conjunto dos trabalhadores dessa estrutura.
3 — Ocorrendo alteração por entrada ou saída de trabalhadores na composição da equipa, secção ou unidade
económica, o disposto no número anterior aplica-se enquanto dessa alteração não resultar percentagem inferior
à nele indicada.
4 — O regime de adaptabilidade instituído nos termos
dos n.os 1 ou 2 não se aplica a trabalhador abrangido por
convenção colectiva que disponha de modo contrário a
esse regime ou, relativamente a regime referido no n.º 1, a
trabalhador representado por associação sindical que tenha
deduzido oposição a portaria de extensão da convenção
colectiva em causa.
5 — Constitui contra-ordenação grave a prática de horário de trabalho em violação do disposto neste artigo.

Artigo 205.º

Artigo 207.º

Adaptabilidade individual

Período de referência

1 — O empregador e o trabalhador podem, por acordo,
definir o período normal de trabalho em termos médios.

1 — Em regime de adaptabilidade, a duração média do
trabalho é apurada por referência a período estabelecido

Artigo 204.º
Adaptabilidade por regulamentação colectiva
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em instrumento de regulamentação colectiva de trabalho
que não seja superior a 12 meses ou, na sua falta, a um
período de quatro meses.
2 — Na situação a que se refere a parte final do número
anterior, o período de referência pode ser aumentado para
seis meses quando esteja em causa:
a) Trabalhador familiar do empregador;
b) Trabalhador que ocupe cargo de administração ou de
direcção, ou que tenha poder de decisão autónomo;
c) Actividade caracterizada por implicar afastamento
entre o local de trabalho e a residência do trabalhador ou
entre diversos locais de trabalho do trabalhador;
d) Actividade de segurança e vigilância de pessoas ou
bens com carácter de permanência, designadamente de
guarda, porteiro ou trabalhador de empresa de segurança
ou vigilância;
e) Actividade caracterizada pela necessidade de assegurar a continuidade do serviço ou da produção, nomeadamente:
i) Recepção, tratamento ou cuidados providenciados
por hospital ou estabelecimento semelhante, incluindo
a actividade de médico em formação, ou por instituição
residencial ou prisão;
ii) Porto ou aeroporto;
iii) Imprensa, rádio, televisão, produção cinematográfica, correios, telecomunicações, serviço de ambulâncias,
sapadores bombeiros ou protecção civil;
iv) Produção, transporte ou distribuição de gás, água,
electricidade, recolha de lixo ou instalações de incineração;
v) Indústria cujo processo de trabalho não possa ser
interrompido por motivos técnicos;
vi) Investigação e desenvolvimento;
vii) Agricultura;
viii) Transporte de passageiros em serviço regular de
transporte urbano;
f) Acréscimo previsível de actividade, nomeadamente
na agricultura, no turismo e nos serviços postais;
g) Trabalhador de transporte ferroviário que preste
trabalho intermitente a bordo de comboios ou tendo por
fim assegurar a continuidade e regularidade do tráfego
ferroviário;
h) Caso fortuito ou de força maior;
i) Acidente ou risco de acidente iminente.
3 — Sem prejuízo do disposto em instrumento de regulamentação colectiva de trabalho, o período de referência
apenas pode ser alterado durante o seu decurso quando
circunstâncias objectivas o justifiquem e o total de horas
de trabalho prestadas não seja superior às que teriam sido
realizadas caso não vigorasse o regime de adaptabilidade,
aplicando-se com as necessárias adaptações o disposto no
n.º 3 do artigo 205.º
4 — Constitui contra-ordenação grave a violação do
disposto no número anterior.

2 — O período normal de trabalho pode ser aumentado até quatro horas diárias e pode atingir sessenta horas
semanais, tendo o acréscimo por limite duzentas horas
por ano.
3 — O limite anual referido no número anterior pode
ser afastado por instrumento de regulamentação colectiva de trabalho caso a utilização do regime tenha por
objectivo evitar a redução do número de trabalhadores,
só podendo esse limite ser aplicado durante um período
até 12 meses.
4 — O instrumento de regulamentação colectiva de
trabalho deve regular:
a) A compensação do trabalho prestado em acréscimo,
que pode ser feita mediante redução equivalente do tempo
de trabalho, pagamento em dinheiro ou ambas as modalidades;
b) A antecedência com que o empregador deve comunicar ao trabalhador a necessidade de prestação de trabalho;
c) O período em que a redução do tempo de trabalho
para compensar trabalho prestado em acréscimo deve ter
lugar, por iniciativa do trabalhador ou, na sua falta, do
empregador, bem como a antecedência com que qualquer
deles deve informar o outro da utilização dessa redução.
5 — Constitui contra-ordenação grave a prática de horário de trabalho em violação do disposto neste artigo.
Artigo 209.º
Horário concentrado

1 — O período normal de trabalho diário pode ter aumento até quatro horas diárias:
a) Por acordo entre empregador e trabalhador ou por
instrumento de regulamentação colectiva, para concentrar o
período normal de trabalho semanal no máximo de quatro
dias de trabalho;
b) Por instrumento de regulamentação colectiva para estabelecer um horário de trabalho que contenha, no máximo,
três dias de trabalho consecutivos, seguidos no mínimo
de dois dias de descanso, devendo a duração do período
normal de trabalho semanal ser respeitado, em média, num
período de referência de 45 dias.
2 — Aos trabalhadores abrangidos por regime de horário
de trabalho concentrado não pode ser simultaneamente
aplicável o regime de adaptabilidade.
3 — O instrumento de regulamentação colectiva de
trabalho que institua o horário concentrado regula a retribuição e outras condições da sua aplicação.
Artigo 210.º
Excepções aos limites máximos do período normal de trabalho

Banco de horas

1 — Os limites do período normal de trabalho constantes do artigo 203.º só podem ser ultrapassados nos casos
expressamente previstos neste Código, ou quando instrumento de regulamentação colectiva de trabalho o permita
nas seguintes situações:

1 — Por instrumento de regulamentação colectiva de
trabalho, pode ser instituído um regime de banco de horas,
em que a organização do tempo de trabalho obedeça ao
disposto nos números seguintes.

a) Em relação a trabalhador de entidade sem fim lucrativo ou estreitamente ligada ao interesse público, desde que
a sujeição do período normal de trabalho a esses limites
seja incomportável;

Artigo 208.º
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b) Em relação a trabalhador cujo trabalho seja acentuadamente intermitente ou de simples presença.
2 — Sempre que entidade referida na alínea a) do número anterior prossiga actividade industrial, o período
normal de trabalho não deve ultrapassar quarenta horas por
semana, na média do período de referência aplicável.
Artigo 211.º
Limite máximo da duração média do trabalho semanal

1 — Sem prejuízo do disposto nos artigos 203.º a 210.º,
a duração média do trabalho semanal, incluindo trabalho
suplementar, não pode ser superior a quarenta e oito horas,
num período de referência estabelecido em instrumento de
regulamentação colectiva de trabalho que não ultrapasse
12 meses ou, na falta deste, num período de referência
de quatro meses, ou de seis meses nos casos previstos no
n.º 2 do artigo 207.º
2 — No cálculo da média referida no número anterior,
os dias de férias são subtraídos ao período de referência
em que são gozados.
3 — Os dias de ausência por doença, bem como os dias
de licença parental, inicial ou complementar, e de licença
para assistência a filho com deficiência ou doença crónica
são considerados com base no correspondente período
normal de trabalho.
4 — O disposto nos números anteriores não se aplica
a trabalhador que ocupe cargo de administração ou de
direcção ou com poder de decisão autónomo, que esteja
isento de horário de trabalho, ao abrigo das alíneas a) ou
b) do n.º 1 do artigo 219.º
SUBSECÇÃO III

Horário de trabalho

Artigo 212.º
Elaboração de horário de trabalho

1 — Compete ao empregador determinar o horário de
trabalho do trabalhador, dentro dos limites da lei, designadamente do regime de período de funcionamento aplicável.
2 — Na elaboração do horário de trabalho, o empregador deve:
a) Ter em consideração prioritariamente as exigências
de protecção da segurança e saúde do trabalhador;
b) Facilitar ao trabalhador a conciliação da actividade
profissional com a vida familiar;
c) Facilitar ao trabalhador a frequência de curso escolar,
bem como de formação técnica ou profissional.
3 — A comissão de trabalhadores ou, na sua falta, as
comissões intersindicais, as comissões sindicais ou os delegados sindicais devem ser consultados previamente sobre
a definição e a organização dos horários de trabalho.
4 — Constitui contra-ordenação grave a violação do
disposto nos n.os 2 ou 3.
Artigo 213.º
Intervalo de descanso

1 — O período de trabalho diário deve ser interrompido
por um intervalo de descanso, de duração não inferior a

uma hora nem superior a duas, de modo que o trabalhador
não preste mais de cinco horas de trabalho consecutivo.
2 — Por instrumento de regulamentação colectiva de
trabalho, pode ser permitida a prestação de trabalho até
seis horas consecutivas e o intervalo de descanso pode
ser reduzido, excluído ou ter duração superior à prevista
no número anterior, bem como pode ser determinada a
existência de outros intervalos de descanso.
3 — Compete ao serviço com competência inspectiva do
ministério responsável pela área laboral, mediante requerimento do empregador, instruído com declaração escrita
de concordância do trabalhador abrangido e informação
à comissão de trabalhadores da empresa e ao sindicato
representativo do trabalhador em causa, autorizar a redução
ou exclusão de intervalo de descanso, quando tal se mostre
favorável ao interesse do trabalhador ou se justifique pelas
condições particulares de trabalho de certas actividades.
4 — Não é permitida a alteração de intervalo de descanso prevista nos números anteriores que implicar mais
de seis horas de trabalho consecutivo, excepto quanto a
actividades de pessoal operacional de vigilância, transporte e tratamento de sistemas electrónicos de segurança
e indústrias em que o processo de laboração não possa ser
interrompido por motivos técnicos e, bem assim, quanto
a trabalhadores que ocupem cargos de administração e de
direcção e outras pessoas com poder de decisão autónomo
que estejam isentos de horário de trabalho.
5 — Constitui contra-ordenação grave a violação do
disposto nos n.os 1 ou 4.
Artigo 214.º
Descanso diário

1 — O trabalhador tem direito a um período de descanso
de, pelo menos, onze horas seguidas entre dois períodos
diários de trabalho consecutivos.
2 — O disposto no número anterior não é aplicável:
a) A trabalhador que ocupe cargo de administração ou
de direcção ou com poder de decisão autónomo, que esteja
isento de horário de trabalho;
b) Quando seja necessária a prestação de trabalho suplementar, por motivo de força maior, ou por ser indispensável
para reparar ou prevenir prejuízo grave para a empresa
ou para a sua viabilidade devido a acidente ou a risco de
acidente iminente;
c) Quando o período normal de trabalho seja fraccionado ao longo do dia com fundamento em característica da
actividade, nomeadamente em serviços de limpeza;
d) Em actividade caracterizada pela necessidade de
assegurar a continuidade do serviço ou da produção, nomeadamente a referida em qualquer das alíneas d) e e) do
n.º 2 do artigo 207.º, com excepção da subalínea viii) da
alínea e), e em caso de acréscimo previsível de actividade
no turismo, desde que instrumento de regulamentação
colectiva de trabalho assegure ao trabalhador um período
equivalente de descanso compensatório e regule o período
em que o mesmo deve ser gozado.
3 — Em caso previsto na alínea a) ou b) do número anterior, entre dois períodos diários de trabalho consecutivos
deve ser observado um período de descanso que permita
a recuperação do trabalhador.
4 — Constitui contra-ordenação grave a violação do
disposto nos n.os 1 ou 3.
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Artigo 215.º

Artigo 217.º

Mapa de horário de trabalho

Alteração de horário de trabalho

1 — O empregador elabora o mapa de horário de trabalho tendo em conta as disposições legais e o instrumento
de regulamentação colectiva de trabalho aplicável, do qual
devem constar:

1 — À alteração de horário de trabalho é aplicável o
disposto sobre a sua elaboração, com as especificidades
constantes dos números seguintes.
2 — A alteração de horário de trabalho deve ser precedida de consulta aos trabalhadores envolvidos e à comissão
de trabalhadores ou, na sua falta, à comissão sindical ou
intersindical ou aos delegados sindicais, bem como, ainda
que vigore o regime de adaptabilidade, ser afixada na empresa com antecedência de sete dias relativamente ao início
da sua aplicação, ou três dias em caso de microempresa.
3 — Exceptua-se do disposto no número anterior a
alteração de horário de trabalho cuja duração não seja
superior a uma semana, desde que seja registada em livro
próprio, com a menção de que foi consultada a estrutura
de representação colectiva dos trabalhadores referida no
número anterior, e o empregador não recorra a este regime
mais de três vezes por ano.
4 — Não pode ser unilateralmente alterado o horário
individualmente acordado.
5 — A alteração que implique acréscimo de despesas
para o trabalhador confere direito a compensação económica.
6 — Constitui contra-ordenação grave a violação do
disposto neste artigo.

a) Firma ou denominação do empregador;
b) Actividade exercida;
c) Sede e local de trabalho dos trabalhadores a que o
horário respeita;
d) Início e termo do período de funcionamento e, se
houver, dia de encerramento ou suspensão de funcionamento da empresa ou estabelecimento;
e) Horas de início e termo dos períodos normais de
trabalho, com indicação de intervalos de descanso;
f) Dia de descanso semanal obrigatório e descanso semanal complementar, se este existir;
g) Instrumento de regulamentação colectiva de trabalho
aplicável, se houver;
h) Regime resultante de acordo que institua horário de
trabalho em regime de adaptabilidade, se houver.
2 — Quando as indicações referidas no número anterior
não sejam comuns a todos os trabalhadores, o mapa de
horário de trabalho deve conter a identificação dos trabalhadores cujo regime seja diferente do estabelecido para
os restantes, sem prejuízo do disposto no n.º 4.
3 — Sempre que o horário de trabalho inclua turnos,
o mapa deve ainda indicar o número de turnos e aqueles
em que haja menores, bem como a escala de rotação, se
existir.
4 — A composição dos turnos, de harmonia com a respectiva escala, se existir, é registada em livro próprio ou
em suporte informático e faz parte integrante do mapa de
horário de trabalho.
5 — Constitui contra-ordenação grave a violação do
disposto neste artigo.
Artigo 216.º
Afixação e envio de mapa de horário de trabalho

1 — O empregador afixa o mapa de horário de trabalho no local de trabalho a que respeita, em lugar bem
visível.
2 — Quando várias empresas, estabelecimentos ou
serviços desenvolvam, simultaneamente, actividades no
mesmo local de trabalho, o titular das instalações deve
consentir a afixação dos diferentes mapas de horário de
trabalho.
3 — Na mesma data, o empregador deve apresentar
cópia do mapa de horário de trabalho ao serviço com competência inspectiva do ministério responsável pela área
laboral, nomeadamente através de correio electrónico,
com a antecedência mínima de quarenta e oito horas relativamente à sua entrada em vigor.
4 — As condições de publicidade de horário de trabalho
de trabalhador afecto à exploração de veículo automóvel
são estabelecidas em portaria dos ministros responsáveis
pela área laboral e pelo sector dos transportes.
5 — Constitui contra-ordenação leve a violação do
disposto nos n.os 1, 2 ou 3.

SUBSECÇÃO IV

Isenção de horário de trabalho

Artigo 218.º
Condições de isenção de horário de trabalho

1 — Por acordo escrito, pode ser isento de horário de
trabalho o trabalhador que se encontre numa das seguintes
situações:
a) Exercício de cargo de administração ou direcção, ou
de funções de confiança, fiscalização ou apoio a titular
desses cargos;
b) Execução de trabalhos preparatórios ou complementares que, pela sua natureza, só possam ser efectuados fora
dos limites do horário de trabalho;
c) Teletrabalho e outros casos de exercício regular de
actividade fora do estabelecimento, sem controlo imediato
por superior hierárquico.
2 — O instrumento de regulamentação colectiva de
trabalho pode prever outras situações de admissibilidade
de isenção de horário de trabalho.
3 — O acordo referido no n.º 1 deve ser enviado ao
serviço com competência inspectiva do ministério responsável pela área laboral.
4 — Constitui contra-ordenação leve a violação do disposto no número anterior.
Artigo 219.º
Modalidades e efeitos de isenção de horário de trabalho

1 — As partes podem acordar numa das seguintes modalidades de isenção de horário de trabalho:
a) Não sujeição aos limites máximos do período normal
de trabalho;
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b) Possibilidade de determinado aumento do período
normal de trabalho, por dia ou por semana;
c) Observância do período normal de trabalho acordado.

aos restantes trabalhadores e se encontrem disponíveis a
qualquer momento.
3 — Constitui contra-ordenação grave a violação do
disposto neste artigo.

2 — Na falta de estipulação das partes, aplica-se o disposto na alínea a) do número anterior.
3 — A isenção não prejudica o direito a dia de descanso
semanal, obrigatório ou complementar, a feriado ou a descanso diário.
4 — Constitui contra-ordenação grave a violação do
disposto no número anterior.

SUBSECÇÃO VI

SUBSECÇÃO V

Trabalho por turnos

Artigo 220.º
Noção de trabalho por turnos

Considera-se trabalho por turnos qualquer organização
do trabalho em equipa em que os trabalhadores ocupam
sucessivamente os mesmos postos de trabalho, a um determinado ritmo, incluindo o rotativo, contínuo ou descontínuo, podendo executar o trabalho a horas diferentes num
dado período de dias ou semanas.
Artigo 221.º
Organização de turnos

1 — Devem ser organizados turnos de pessoal diferente
sempre que o período de funcionamento ultrapasse os
limites máximos do período normal de trabalho.
2 — Os turnos devem, na medida do possível, ser organizados de acordo com os interesses e as preferências
manifestados pelos trabalhadores.
3 — A duração de trabalho de cada turno não pode
ultrapassar os limites máximos dos períodos normais de
trabalho.
4 — O trabalhador só pode mudar de turno após o dia
de descanso semanal.
5 — Os turnos no regime de laboração contínua e os
de trabalhadores que asseguram serviços que não podem
ser interrompidos, nomeadamente nas situações a que se
referem as alíneas d) e e) do n.º 2 do artigo 207.º, devem
ser organizados de modo que os trabalhadores de cada
turno gozem, pelo menos, um dia de descanso em cada
período de sete dias, sem prejuízo do período excedente
de descanso a que tenham direito.
6 — O empregador deve ter registo separado dos trabalhadores incluídos em cada turno.
7 — Constitui contra-ordenação grave a violação do
disposto nos n.os 3, 4, 5 ou 6.
Artigo 222.º
Protecção em matéria de segurança e saúde no trabalho

1 — O empregador deve organizar as actividades de
segurança e saúde no trabalho de forma que os trabalhadores por turnos beneficiem de um nível de protecção
em matéria de segurança e saúde adequado à natureza do
trabalho que exercem.
2 — O empregador deve assegurar que os meios de
protecção e prevenção em matéria de segurança e saúde dos
trabalhadores por turnos sejam equivalentes aos aplicáveis

Trabalho nocturno

Artigo 223.º
Noção de trabalho nocturno

1 — Considera-se trabalho nocturno o prestado num
período que tenha a duração mínima de sete horas e máxima de onze horas, compreendendo o intervalo entre as
0 e as 5 horas.
2 — O período de trabalho nocturno pode ser determinado por instrumento de regulamentação colectiva de
trabalho, com observância do disposto no número anterior,
considerando-se como tal, na falta daquela determinação,
o compreendido entre as 22 horas de um dia e as 7 horas
do dia seguinte.
Artigo 224.º
Duração do trabalho de trabalhador nocturno

1 — Considera-se trabalhador nocturno o que presta,
pelo menos, três horas de trabalho normal nocturno em
cada dia ou que efectua durante o período nocturno parte
do seu tempo de trabalho anual correspondente a três horas
por dia, ou outra definida por instrumento de regulamentação colectiva de trabalho.
2 — O período normal de trabalho diário de trabalhador
nocturno, quando vigora regime de adaptabilidade, não
deve ser superior a oito horas diárias, em média semanal,
sem prejuízo do disposto em instrumento de regulamentação colectiva de trabalho.
3 — Para apuramento da média referida no número
anterior não se contam os dias de descanso semanal obrigatório ou complementar e os dias feriados.
4 — O trabalhador nocturno não deve prestar mais de
oito horas de trabalho num período de vinte e quatro horas em que efectua trabalho nocturno, em qualquer das
seguintes actividades, que implicam riscos especiais ou
tensão física ou mental significativa:
a) Monótonas, repetitivas, cadenciadas ou isoladas;
b) Em obra de construção, demolição, escavação, movimentação de terras, ou intervenção em túnel, ferrovia ou
rodovia sem interrupção de tráfego, ou com risco de queda
de altura ou de soterramento;
c) Da indústria extractiva;
d) De fabrico, transporte ou utilização de explosivos
e pirotecnia;
e) Que envolvam contacto com corrente eléctrica de
média ou alta tensão;
f) De produção ou transporte de gases comprimidos,
liquefeitos ou dissolvidos ou com utilização significativa
dos mesmos;
g) Que, em função da avaliação dos riscos a ser efectuada pelo empregador, assumam particular penosidade,
perigosidade, insalubridade ou toxicidade.
5 — O disposto nos números anteriores não é aplicável
a trabalhador que ocupa cargo de administração ou de
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direcção ou com poder de decisão autónomo que esteja
isento de horário de trabalho.
6 — O disposto no n.º 4 não é igualmente aplicável:
a) Quando a prestação de trabalho suplementar seja
necessária por motivo de força maior ou para prevenir ou
reparar prejuízo grave para a empresa ou para a sua viabilidade devido a acidente ou a risco de acidente iminente;
b) A actividade caracterizada pela necessidade de assegurar a continuidade do serviço ou da produção, nomeadamente a referida em qualquer das alíneas d) a f) do n.º 2
do artigo 207.º, desde que por convenção colectiva seja
concedido ao trabalhador período equivalente de descanso
compensatório.
7 — Constitui contra-ordenação grave a violação do
disposto nos n.os 2 ou 4.
Artigo 225.º

b) O prestado para compensar suspensão de actividade,
independentemente da sua causa, de duração não superior
a quarenta e oito horas, seguidas ou interpoladas por um
dia de descanso ou feriado, mediante acordo entre o empregador e o trabalhador;
c) A tolerância de quinze minutos prevista no n.º 3 do
artigo 203.º;
d) A formação profissional realizada fora do horário de
trabalho que não exceda duas horas diárias;
e) O trabalho prestado nas condições previstas na alínea b) do n.º 1 do artigo 257.º;
f) O trabalho prestado para compensação de períodos
de ausência ao trabalho, efectuada por iniciativa do trabalhador, desde que uma e outra tenham o acordo do empregador.
4 — Na situação referida na alínea f) do n.º 3, o trabalho
prestado para compensação não pode exceder os limites
diários do n.º 1 do artigo 228.º

Protecção de trabalhador nocturno

1 — O empregador deve assegurar exames de saúde
gratuitos e sigilosos ao trabalhador nocturno destinados
a avaliar o seu estado de saúde, antes da sua colocação e
posteriormente a intervalos regulares e no mínimo anualmente.
2 — O empregador deve avaliar os riscos inerentes à
actividade do trabalhador, tendo presente, nomeadamente,
a sua condição física e psíquica, antes do início da actividade e posteriormente, de seis em seis meses, bem como
antes de alteração das condições de trabalho.
3 — O empregador deve conservar o registo da avaliação efectuada de acordo com o número anterior.
4 — Aplica-se ao trabalhador nocturno o disposto no
artigo 222.º
5 — Sempre que possível, o empregador deve assegurar
a trabalhador que sofra de problema de saúde relacionado
com a prestação de trabalho nocturno a afectação a trabalho
diurno que esteja apto a desempenhar.
6 — O empregador deve consultar os representantes
dos trabalhadores para a segurança e saúde no trabalho
ou, na falta destes, o próprio trabalhador, sobre a afectação a trabalho nocturno, a organização deste que melhor
se adapte ao trabalhador, bem como sobre as medidas de
segurança e saúde a adoptar.
7 — Constitui contra-ordenação grave a violação do
disposto neste artigo.
SUBSECÇÃO VII

Trabalho suplementar

Artigo 226.º
Noção de trabalho suplementar

1 — Considera-se trabalho suplementar o prestado fora
do horário de trabalho.
2 — No caso em que o acordo sobre isenção de horário
de trabalho tenha limitado a prestação deste a um determinado período de trabalho, diário ou semanal, considera-se
trabalho suplementar o que exceda esse período.
3 — Não se compreende na noção de trabalho suplementar:
a) O prestado por trabalhador isento de horário de trabalho em dia normal de trabalho, sem prejuízo do disposto
no número anterior;

Artigo 227.º
Condições de prestação de trabalho suplementar

1 — O trabalho suplementar só pode ser prestado
quando a empresa tenha de fazer face a acréscimo eventual e transitório de trabalho e não se justifique para tal a
admissão de trabalhador.
2 — O trabalho suplementar pode ainda ser prestado
em caso de força maior ou quando seja indispensável para
prevenir ou reparar prejuízo grave para a empresa ou para
a sua viabilidade.
3 — O trabalhador é obrigado a realizar a prestação
de trabalho suplementar, salvo quando, havendo motivos
atendíveis, expressamente solicite a sua dispensa.
4 — Constitui contra-ordenação muito grave a violação
do disposto nos n.os 1 ou 2.
Artigo 228.º
Limites de duração do trabalho suplementar

1 — O trabalho suplementar previsto no n.º 1 do artigo anterior está sujeito, por trabalhador, aos seguintes
limites:
a) No caso de microempresa ou pequena empresa, cento
e setenta e cinco horas por ano;
b) No caso de média ou grande empresa, cento e cinquenta horas por ano;
c) No caso de trabalhador a tempo parcial, oitenta horas
por ano ou o número de horas correspondente à proporção entre o respectivo período normal de trabalho e o de
trabalhador a tempo completo em situação comparável,
quando superior;
d) Em dia normal de trabalho, duas horas;
e) Em dia de descanso semanal, obrigatório ou complementar, ou feriado, um número de horas igual ao período
normal de trabalho diário;
f) Em meio dia de descanso complementar, um número
de horas igual a meio período normal de trabalho diário.
2 — O limite a que se refere a alínea a) ou b) do número
anterior pode ser aumentado até duzentas horas por ano, por
instrumento de regulamentação colectiva de trabalho.
3 — O limite a que se refere a alínea c) do n.º 1 pode
ser aumentado, mediante acordo escrito entre o trabalhador
e o empregador, até cento e trinta horas por ano ou, por
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instrumento de regulamentação colectiva de trabalho, até
duzentas horas por ano.
4 — O trabalho suplementar previsto no n.º 2 do artigo anterior apenas está sujeito ao limite do período de
trabalho semanal constante do n.º 1 do artigo 211.º
5 — Constitui contra-ordenação muito grave a violação
do disposto no n.º 1 e constitui contra-ordenação grave a
violação do disposto no n.º 2.
Artigo 229.º
Descanso compensatório de trabalho suplementar

1 — O trabalhador que presta trabalho suplementar em
dia útil, em dia de descanso semanal complementar ou em
feriado tem direito a descanso compensatório remunerado,
correspondente a 25 % das horas de trabalho suplementar
realizadas, sem prejuízo do disposto no n.º 3.
2 — O descanso compensatório a que se refere o número
anterior vence-se quando perfaça um número de horas igual
ao período normal de trabalho diário e deve ser gozado
nos 90 dias seguintes.
3 — O trabalhador que presta trabalho suplementar
impeditivo do gozo do descanso diário tem direito a descanso compensatório remunerado equivalente às horas
de descanso em falta, a gozar num dos três dias úteis seguintes.
4 — O trabalhador que presta trabalho em dia de descanso semanal obrigatório tem direito a um dia de descanso
compensatório remunerado, a gozar num dos três dias
úteis seguintes.
5 — O descanso compensatório é marcado por acordo
entre trabalhador e empregador ou, na sua falta, pelo empregador.
6 — O disposto nos n.os 1 e 2 pode ser afastado por instrumento de regulamentação colectiva de trabalho que estabeleça a compensação de trabalho suplementar mediante
redução equivalente do tempo de trabalho, pagamento em
dinheiro ou ambas as modalidades.
7 — Constitui contra-ordenação muito grave a violação
do disposto nos n.os 1, 3 ou 4.
Artigo 230.º
Regimes especiais de trabalho suplementar

1 — A prestação de trabalho suplementar, em dia de
descanso semanal obrigatório, que não exceda duas horas
por motivo de falta imprevista de trabalhador que devia
ocupar o posto de trabalho no turno seguinte confere direito a descanso compensatório nos termos do n.º 3 do
artigo anterior.
2 — O descanso compensatório de trabalho suplementar
prestado em dia útil ou feriado, com excepção do referido
no n.º 3 do artigo anterior, pode ser substituído por prestação de trabalho remunerada com acréscimo não inferior a
100 %, mediante acordo entre empregador e trabalhador.
3 — Em microempresa ou pequena empresa, por motivo
atendível relacionado com a organização do trabalho, o
descanso compensatório a que se refere o n.º 1 do artigo anterior, com ressalva do disposto no n.º 3 do mesmo artigo,
pode ser substituído por prestação de trabalho remunerada
com um acréscimo não inferior a 100 %.
4 — Os limites de duração e o descanso compensatório
de trabalho suplementar prestado para assegurar os turnos
de serviço de farmácias de venda ao público constam de
legislação específica.

5 — Constitui contra-ordenação grave a violação do
disposto no n.º 1.
Artigo 231.º
Registo de trabalho suplementar

1 — O empregador deve ter um registo de trabalho suplementar em que, antes do início da prestação de trabalho
suplementar e logo após o seu termo, são anotadas as horas
em que cada uma das situações ocorre.
2 — O trabalhador deve visar o registo a que se refere
o número anterior, quando não seja por si efectuado, imediatamente a seguir à prestação de trabalho suplementar.
3 — O trabalhador que realize trabalho suplementar no
exterior da empresa deve visar o registo, imediatamente
após o seu regresso à empresa ou mediante envio do mesmo
devidamente visado, devendo em qualquer caso a empresa
dispor do registo visado no prazo de 15 dias a contar da
prestação.
4 — Do registo devem constar a indicação expressa
do fundamento da prestação de trabalho suplementar e os
períodos de descanso compensatório gozados pelo trabalhador, além de outros elementos indicados no respectivo
modelo, aprovado por portaria do ministro responsável
pela área laboral.
5 — A violação do disposto nos números anteriores confere ao trabalhador, por cada dia em que tenha prestado actividade fora do horário de trabalho, o direito a retribuição
correspondente a duas horas de trabalho suplementar.
6 — O registo de trabalho suplementar é efectuado em
suporte documental adequado, nomeadamente impressos
adaptados ao sistema de controlo de assiduidade existente
na empresa, que permita a sua consulta e impressão imediatas, devendo estar permanentemente actualizado, sem
emendas ou rasuras não ressalvadas.
7 — O empregador deve comunicar, nos termos previstos em portaria do ministro responsável pela área laboral,
ao serviço com competência inspectiva do ministério responsável pela área laboral a relação nominal dos trabalhadores que prestaram trabalho suplementar durante o
ano civil anterior, com discriminação do número de horas
prestadas ao abrigo dos n.os 1 ou 2 do artigo 227.º, visada
pela comissão de trabalhadores ou, na sua falta, em caso
de trabalhador filiado, pelo respectivo sindicato.
8 — O empregador deve manter durante cinco anos
relação nominal dos trabalhadores que efectuaram trabalho suplementar, com discriminação do número de horas
prestadas ao abrigo dos n.os 1 e 2 do artigo 228.º e indicação dos dias de gozo dos correspondentes descansos
compensatórios.
9 — Constitui contra-ordenação grave a violação do
disposto nos n.os 1, 2, 4 ou 7 e constitui contra-ordenação
leve a violação do disposto no n.º 8.
SUBSECÇÃO VIII

Descanso semanal

Artigo 232.º
Descanso semanal

1 — O trabalhador tem direito a, pelo menos, um dia
de descanso por semana.
2 — O dia de descanso semanal obrigatório pode deixar
de ser o domingo, além de noutros casos previstos em legislação especial, quando o trabalhador presta actividade:
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a) Em empresa ou sector de empresa dispensado de
encerrar ou suspender o funcionamento um dia completo
por semana, ou que seja obrigado a encerrar ou a suspender
o funcionamento em dia diverso do domingo;
b) Em empresa ou sector de empresa cujo funcionamento não possa ser interrompido;
c) Em actividade que deva ter lugar em dia de descanso
dos restantes trabalhadores;
d) Em actividade de vigilância ou limpeza;
e) Em exposição ou feira.

Artigo 235.º
Feriados facultativos

1 — Além dos feriados obrigatórios, podem ser observados a título de feriado, mediante instrumento de regulamentação colectiva de trabalho ou contrato de trabalho, a
terça-feira de Carnaval e o feriado municipal da localidade.
2 — Em substituição de qualquer feriado referido no
número anterior, pode ser observado outro dia em que
acordem empregador e trabalhador.
Artigo 236.º

3 — Por instrumento de regulamentação colectiva de
trabalho ou contrato de trabalho, pode ser instituído um
período de descanso semanal complementar, contínuo ou
descontínuo, em todas ou algumas semanas do ano.
4 — O empregador deve, sempre que possível, proporcionar o descanso semanal no mesmo dia a trabalhadores
do mesmo agregado familiar que o solicitem.
5 — Constitui contra-ordenação grave a violação do
disposto no n.º 1.

1 — Nos dias considerados como feriado obrigatório,
têm de encerrar ou suspender a laboração todas as actividades que não sejam permitidas aos domingos.
2 — O instrumento de regulamentação colectiva de
trabalho ou o contrato de trabalho não pode estabelecer
feriados diferentes dos indicados nos artigos anteriores.

Artigo 233.º

SUBSECÇÃO X

Cumulação de descanso semanal e de descanso diário

Férias

1 — Devem ser gozados em continuidade o descanso
semanal obrigatório e um período de onze horas correspondente ao descanso diário estabelecido no artigo 214.º
2 — O período de onze horas referido no número anterior considera-se cumprido, no todo ou em parte, pelo
descanso semanal complementar gozado em continuidade
ao descanso semanal obrigatório.
3 — O disposto no n.º 1 não é aplicável:
a) A trabalhador que ocupe cargo de administração ou
de direcção ou com poder de decisão autónomo que esteja
isento de horário de trabalho;
b) Quando o período normal de trabalho é fraccionado
ao longo do dia com fundamento em características da
actividade, nomeadamente serviços de limpeza;
c) Em situação prevista na alínea d), e), h) ou i) do
n.º 2 do artigo 207.º, com excepção da subalínea viii) da
alínea e);
d) Em situação de acréscimo previsível de actividade
no turismo.
4 — Constitui contra-ordenação grave a violação do
disposto no n.º 1.
SUBSECÇÃO IX

Feriados

Artigo 234.º
Feriados obrigatórios

1 — São feriados obrigatórios os dias 1 de Janeiro, de
Sexta-Feira Santa, de Domingo de Páscoa, 25 de Abril, 1 de
Maio, de Corpo de Deus, 10 de Junho, 15 de Agosto, 5 de
Outubro, 1 de Novembro, 1, 8 e 25 de Dezembro.
2 — O feriado de Sexta-Feira Santa pode ser observado em outro dia com significado local no período da
Páscoa.
3 — Mediante legislação específica, determinados feriados obrigatórios podem ser observados na segunda-feira
da semana subsequente.

Regime dos feriados

Artigo 237.º
Direito a férias

1 — O trabalhador tem direito, em cada ano civil, a
um período de férias retribuídas, que se vence em 1 de
Janeiro.
2 — O direito a férias, em regra, reporta-se ao trabalho
prestado no ano civil anterior, mas não está condicionado
à assiduidade ou efectividade de serviço.
3 — O direito a férias é irrenunciável e o seu gozo não
pode ser substituído, ainda que com o acordo do trabalhador, por qualquer compensação, económica ou outra, sem
prejuízo do disposto no n.º 5 do artigo seguinte.
4 — O direito a férias deve ser exercido de modo a proporcionar ao trabalhador a recuperação física e psíquica,
condições de disponibilidade pessoal, integração na vida
familiar e participação social e cultural.
Artigo 238.º
Duração do período de férias

1 — O período anual de férias tem a duração mínima
de 22 dias úteis.
2 — Para efeitos de férias, são úteis os dias da semana
de segunda-feira a sexta-feira, com excepção de feriados.
3 — A duração do período de férias é aumentada no
caso de o trabalhador não ter faltado ou ter apenas faltas
justificadas no ano a que as férias se reportam, nos seguintes termos:
a) Três dias de férias, até uma falta ou dois meios dias;
b) Dois dias de férias, até duas faltas ou quatro meios
dias;
c) Um dia de férias, até três faltas ou seis meios dias.
4 — Para efeitos do número anterior, são considerados
faltas os dias de suspensão do contrato de trabalho por
facto respeitante ao trabalhador e são consideradas como
período de trabalho efectivo as licenças constantes nas
alíneas a) a e) do n.º 1 do artigo 35.º
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5 — O trabalhador pode renunciar ao gozo de dias de
férias que excedam 20 dias úteis, ou a correspondente
proporção no caso de férias no ano de admissão, sem redução da retribuição e do subsídio relativos ao período de
férias vencido, que cumulam com a retribuição do trabalho
prestado nesses dias.
6 — Constitui contra-ordenação grave a violação do
disposto nos n.os 1, 3 ou 5.
Artigo 239.º
Casos especiais de duração do período de férias

1 — No ano da admissão, o trabalhador tem direito a
dois dias úteis de férias por cada mês de duração do contrato, até 20 dias, cujo gozo pode ter lugar após seis meses
completos de execução do contrato.
2 — No caso de o ano civil terminar antes de decorrido
o prazo referido no número anterior, as férias são gozadas
até 30 de Junho do ano subsequente.
3 — Da aplicação do disposto nos números anteriores
não pode resultar o gozo, no mesmo ano civil, de mais
de 30 dias úteis de férias, sem prejuízo do disposto em
instrumento de regulamentação colectiva de trabalho.
4 — No caso de a duração do contrato de trabalho ser
inferior a seis meses, o trabalhador tem direito a dois dias
úteis de férias por cada mês completo de duração do contrato, contando-se para o efeito todos os dias seguidos ou
interpolados de prestação de trabalho.
5 — As férias referidas no número anterior são gozadas
imediatamente antes da cessação do contrato, salvo acordo
das partes.
6 — No ano de cessação de impedimento prolongado
iniciado em ano anterior, o trabalhador tem direito a férias
nos termos dos n.os 1 e 2.
7 — Constitui contra-ordenação grave a violação do
disposto nos n.os 1, 4, 5 ou 6.

3 — Em pequena, média ou grande empresa, o empregador só pode marcar o período de férias entre 1 de Maio e 31
de Outubro, a menos que o instrumento de regulamentação
colectiva de trabalho ou o parecer dos representantes dos
trabalhadores admita época diferente.
4 — Na falta de acordo, o empregador que exerça actividade ligada ao turismo está obrigado a marcar 25 %
do período de férias a que os trabalhadores têm direito,
ou percentagem superior que resulte de instrumento de
regulamentação colectiva de trabalho, entre 1 de Maio e
31 de Outubro, que é gozado de forma consecutiva.
5 — Em caso de cessação do contrato de trabalho sujeita
a aviso prévio, o empregador pode determinar que o gozo
das férias tenha lugar imediatamente antes da cessação.
6 — Na marcação das férias, os períodos mais pretendidos devem ser rateados, sempre que possível, beneficiando
alternadamente os trabalhadores em função dos períodos
gozados nos dois anos anteriores.
7 — Os cônjuges, bem como as pessoas que vivam em
união de facto ou economia comum nos termos previstos
em legislação específica, que trabalham na mesma empresa
ou estabelecimento têm direito a gozar férias em idêntico
período, salvo se houver prejuízo grave para a empresa.
8 — O gozo do período de férias pode ser interpolado,
por acordo entre empregador e trabalhador, desde que
sejam gozados, no mínimo, 10 dias úteis consecutivos.
9 — O empregador elabora o mapa de férias, com indicação do início e do termo dos períodos de férias de
cada trabalhador, até 15 de Abril de cada ano e mantém-no afixado nos locais de trabalho entre esta data e 31 de
Outubro.
10 — Constitui contra-ordenação grave a violação do
disposto nos n.os 2, 3 ou 4 e constitui contra-ordenação leve
a violação do disposto em qualquer dos restantes números
deste artigo.
Artigo 242.º

Artigo 240.º

Encerramento para férias

Ano do gozo das férias

1 — Sempre que seja compatível com a natureza da
actividade, o empregador pode encerrar a empresa ou o
estabelecimento, total ou parcialmente, para férias dos
trabalhadores:

1 — As férias são gozadas no ano civil em que se vencem, sem prejuízo do disposto nos números seguintes.
2 — As férias podem ser gozadas até 30 de Abril do ano
civil seguinte, em cumulação ou não com férias vencidas no
início deste, por acordo entre empregador e trabalhador ou
sempre que este as pretenda gozar com familiar residente
no estrangeiro.
3 — Pode ainda ser cumulado o gozo de metade do
período de férias vencido no ano anterior com o vencido
no ano em causa, mediante acordo entre empregador e
trabalhador.
4 — Constitui contra-ordenação grave a violação do
disposto neste artigo.
Artigo 241.º
Marcação do período de férias

1 — O período de férias é marcado por acordo entre
empregador e trabalhador.
2 — Na falta de acordo, o empregador marca as férias,
que não podem ter início em dia de descanso semanal do
trabalhador, ouvindo para o efeito a comissão de trabalhadores ou, na sua falta, a comissão intersindical ou a comissão sindical representativa do trabalhador interessado.

a) Até quinze dias consecutivos entre 1 de Maio e 31
de Outubro;
b) Por período superior a quinze dias consecutivos
ou fora do período enunciado na alínea anterior, quando
assim estiver fixado em instrumento de regulamentação
colectiva ou mediante parecer favorável da comissão de
trabalhadores;
c) Por período superior a quinze dias consecutivos,
entre 1 de Maio e 31 de Outubro, quando a natureza da
actividade assim o exigir.
2 — O empregador pode encerrar o estabelecimento
durante cinco dias úteis consecutivos, na época de férias
escolares do Natal.
Artigo 243.º
Alteração do período de férias por motivo relativo à empresa

1 — O empregador pode alterar o período de férias já
marcado ou interromper as já iniciadas por exigências imperiosas do funcionamento da empresa, tendo o trabalhador
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direito a indemnização pelos prejuízos sofridos por deixar
de gozar as férias no período marcado.
2 — A interrupção das férias deve permitir o gozo
seguido de metade do período a que o trabalhador tem
direito.
3 — Em caso de cessação do contrato de trabalho sujeita a aviso prévio, o empregador pode alterar a marcação
das férias, mediante aplicação do disposto no n.º 5 do
artigo 241.º
4 — Constitui contra-ordenação leve a violação do disposto nos n.os 1 ou 2.
Artigo 244.º
Alteração do período de férias por motivo relativo ao trabalhador

1 — O gozo das férias não se inicia ou suspende-se
quando o trabalhador esteja temporariamente impedido por
doença ou outro facto que não lhe seja imputável, desde
que haja comunicação do mesmo ao empregador.
2 — Em caso referido no número anterior, o gozo das
férias tem lugar após o termo do impedimento na medida
do remanescente do período marcado, devendo o período
correspondente aos dias não gozados ser marcado por
acordo ou, na falta deste, pelo empregador, sem sujeição
ao disposto no n.º 3 do artigo 241.º
3 — Em caso de impossibilidade total ou parcial do
gozo de férias por motivo de impedimento do trabalhador,
este tem direito à retribuição correspondente ao período
de férias não gozado ou ao gozo do mesmo até 30 de
Abril do ano seguinte e, em qualquer caso, ao respectivo
subsídio.
4 — À doença do trabalhador no período de férias é
aplicável o disposto nos n.os 2 e 3 do artigo 254.º
5 — O disposto no n.º 1 não se aplica caso o trabalhador
se oponha à verificação da situação de doença nos termos
do artigo 254.º
6 — Constitui contra-ordenação grave a violação do
disposto nos n.os 1, 2 ou 3.
Artigo 245.º
Efeitos da cessação do contrato de trabalho no direito a férias

1 — Cessando o contrato de trabalho, o trabalhador
tem direito a receber a retribuição de férias e respectivo
subsídio:
a) Correspondentes a férias vencidas e não gozadas;
b) Proporcionais ao tempo de serviço prestado no ano
da cessação.
2 — No caso referido na alínea a) do número anterior,
o período de férias é considerado para efeitos de antiguidade.
3 — Em caso de cessação de contrato no ano civil subsequente ao da admissão ou cuja duração não seja superior a
12 meses, o cômputo total das férias ou da correspondente
retribuição a que o trabalhador tenha direito não pode
exceder o proporcional ao período anual de férias tendo
em conta a duração do contrato.
4 — Cessando o contrato após impedimento prolongado
do trabalhador, este tem direito à retribuição e ao subsídio
de férias correspondentes ao tempo de serviço prestado no
ano de início da suspensão.
5 — Constitui contra-ordenação grave a violação do
disposto no n.º 1.

Artigo 246.º
Violação do direito a férias

1 — Caso o empregador obste culposamente ao gozo
das férias nos termos previstos nos artigos anteriores, o
trabalhador tem direito a compensação no valor do triplo
da retribuição correspondente ao período em falta, que deve
ser gozado até 30 de Abril do ano civil subsequente.
2 — Constitui contra-ordenação grave a violação do
disposto no número anterior.
Artigo 247.º
Exercício de outra actividade durante as férias

1 — O trabalhador não pode exercer durante as férias
qualquer outra actividade remunerada, salvo quando já a
exerça cumulativamente ou o empregador o autorize.
2 — Em caso de violação do disposto no número anterior, sem prejuízo da eventual responsabilidade disciplinar
do trabalhador, o empregador tem direito a reaver a retribuição correspondente às férias e o respectivo subsídio,
metade dos quais reverte para o serviço responsável pela
gestão financeira do orçamento da segurança social.
3 — Para os efeitos previstos no número anterior, o
empregador pode proceder a descontos na retribuição, até
ao limite de um sexto, em relação a cada um dos períodos
de vencimento posteriores.
SUBSECÇÃO XI

Faltas

Artigo 248.º
Noção de falta

1 — Considera-se falta a ausência de trabalhador do
local em que devia desempenhar a actividade durante o
período normal de trabalho diário.
2 — Em caso de ausência do trabalhador por períodos
inferiores ao período normal de trabalho diário, os respectivos tempos são adicionados para determinação da falta.
3 — Caso a duração do período normal de trabalho
diário não seja uniforme, considera-se a duração média
para efeito do disposto no número anterior.
Artigo 249.º
Tipos de falta

1 — A falta pode ser justificada ou injustificada.
2 — São consideradas faltas justificadas:
a) As dadas, durante 15 dias seguidos, por altura do
casamento;
b) A motivada por falecimento de cônjuge, parente ou
afim, nos termos do artigo 251.º;
c) A motivada pela prestação de prova em estabelecimento de ensino, nos termos do artigo 91.º;
d) A motivada por impossibilidade de prestar trabalho
devido a facto não imputável ao trabalhador, nomeadamente observância de prescrição médica no seguimento
de recurso a técnica de procriação medicamente assistida,
doença, acidente ou cumprimento de obrigação legal;
e) A motivada pela prestação de assistência inadiável e
imprescindível a filho, a neto ou a membro do agregado
familiar de trabalhador, nos termos dos artigos 49.º, 50.º
ou 252.º, respectivamente;
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f) A motivada por deslocação a estabelecimento de ensino de responsável pela educação de menor por motivo da
situação educativa deste, pelo tempo estritamente necessário, até quatro horas por trimestre, por cada um;
g) A de trabalhador eleito para estrutura de representação
colectiva dos trabalhadores, nos termos do artigo 409.º;
h) A de candidato a cargo público, nos termos da correspondente lei eleitoral;
i) A autorizada ou aprovada pelo empregador;
j) A que por lei seja como tal considerada.
3 — É considerada injustificada qualquer falta não prevista no número anterior.
Artigo 250.º
Imperatividade do regime de faltas

As disposições relativas aos motivos justificativos de
faltas e à sua duração não podem ser afastadas por instrumento de regulamentação colectiva de trabalho, salvo
em relação a situação prevista na alínea g) do n.º 2 do
artigo anterior e desde que em sentido mais favorável ao
trabalhador, ou por contrato de trabalho.
Artigo 251.º
Faltas por motivo de falecimento de cônjuge, parente ou afim

1 — O trabalhador pode faltar justificadamente:
a) Até cinco dias consecutivos, por falecimento de cônjuge não separado de pessoas e bens ou de parente ou afim
no 1.º grau na linha recta;
b) Até dois dias consecutivos, por falecimento de outro parente ou afim na linha recta ou no 2.º grau da linha colateral.
2 — Aplica-se o disposto na alínea a) do número anterior em caso de falecimento de pessoa que viva em união de
facto ou economia comum com o trabalhador, nos termos
previstos em legislação específica.
3 — Constitui contra-ordenação grave a violação do
disposto neste artigo.
Artigo 252.º
Falta para assistência a membro do agregado familiar

1 — O trabalhador tem direito a faltar ao trabalho até
15 dias por ano para prestar assistência inadiável e imprescindível, em caso de doença ou acidente, a cônjuge ou
pessoa que viva em união de facto ou economia comum
com o trabalhador, parente ou afim na linha recta ascendente ou no 2.º grau da linha colateral.
2 — Ao período de ausência previsto no número anterior
acrescem 15 dias por ano, no caso de prestação de assistência inadiável e imprescindível a pessoa com deficiência
ou doença crónica, que seja cônjuge ou viva em união de
facto com o trabalhador.
3 — No caso de assistência a parente ou afim na linha
recta ascendente, não é exigível a pertença ao mesmo
agregado familiar.
4 — Para justificação da falta, o empregador pode exigir
ao trabalhador:
a) Prova do carácter inadiável e imprescindível da assistência;
b) Declaração de que os outros membros do agregado
familiar, caso exerçam actividade profissional, não fal-

taram pelo mesmo motivo ou estão impossibilitados de
prestar a assistência;
c) No caso do número anterior, declaração de que outros familiares, caso exerçam actividade profissional, não
faltaram pelo mesmo motivo ou estão impossibilitados de
prestar a assistência.
Artigo 253.º
Comunicação de ausência

1 — A ausência, quando previsível, é comunicada ao
empregador, acompanhada da indicação do motivo justificativo, com a antecedência mínima de cinco dias.
2 — Caso a antecedência prevista no número anterior
não possa ser respeitada, nomeadamente por a ausência ser
imprevisível com a antecedência de cinco dias, a comunicação ao empregador é feita logo que possível.
3 — A falta de candidato a cargo público durante o
período legal da campanha eleitoral é comunicada ao empregador com a antecedência mínima de quarenta e oito
horas.
4 — A comunicação é reiterada em caso de ausência
imediatamente subsequente à prevista em comunicação
referida num dos números anteriores, mesmo quando a
ausência determine a suspensão do contrato de trabalho
por impedimento prolongado.
5 — O incumprimento do disposto neste artigo determina que a ausência seja injustificada.
Artigo 254.º
Prova de motivo justificativo de falta

1 — O empregador pode, nos 15 dias seguintes à comunicação da ausência, exigir ao trabalhador prova de
facto invocado para a justificação, a prestar em prazo razoável.
2 — A prova da situação de doença do trabalhador é feita
por declaração de estabelecimento hospitalar, ou centro de
saúde ou ainda por atestado médico.
3 — A situação de doença referida no número anterior
pode ser verificada por médico, nos termos previstos em
legislação específica.
4 — A apresentação ao empregador de declaração médica com intuito fraudulento constitui falsa declaração para
efeitos de justa causa de despedimento.
5 — O incumprimento de obrigação prevista nos n.os 1
ou 2, ou a oposição, sem motivo atendível, à verificação
da doença a que se refere o n.º 3 determina que a ausência
seja considerada injustificada.
Artigo 255.º
Efeitos de falta justificada

1 — A falta justificada não afecta qualquer direito do
trabalhador, salvo o disposto no número seguinte.
2 — Sem prejuízo de outras disposições legais, determinam a perda de retribuição as seguintes faltas justificadas:
a) Por motivo de doença, desde que o trabalhador beneficie de um regime de segurança social de protecção
na doença;
b) Por motivo de acidente no trabalho, desde que o
trabalhador tenha direito a qualquer subsídio ou seguro;
c) A prevista no artigo 252.º;
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d) As previstas na alínea j) do n.º 2 do artigo 249.º
quando excedam 30 dias por ano;
e) A autorizada ou aprovada pelo empregador.
3 — A falta prevista no artigo 252.º é considerada como
prestação efectiva de trabalho.
Artigo 256.º
Efeitos de falta injustificada

1 — A falta injustificada constitui violação do dever
de assiduidade e determina perda da retribuição correspondente ao período de ausência, que não é contado na
antiguidade do trabalhador.
2 — A falta injustificada a um ou meio período normal
de trabalho diário, imediatamente anterior ou posterior
a dia ou meio dia de descanso ou a feriado, constitui infracção grave.
3 — No caso de apresentação de trabalhador com atraso
injustificado:
a) Sendo superior a sessenta minutos e para início do
trabalho diário, o empregador pode não aceitar a prestação
de trabalho durante todo o período normal de trabalho;
b) Sendo superior a trinta minutos, o empregador pode
não aceitar a prestação de trabalho durante essa parte do
período normal de trabalho.
Artigo 257.º
Substituição da perda de retribuição por motivo de falta

1 — A perda de retribuição por motivo de faltas pode
ser substituída:
a) Por renúncia a dias de férias em igual número, até ao
permitido pelo n.º 5 do artigo 238.º, mediante declaração
expressa do trabalhador comunicada ao empregador;
b) Por prestação de trabalho em acréscimo ao período
normal, dentro dos limites previstos no artigo 204.º quando
o instrumento de regulamentação colectiva de trabalho o
permita.

4 — À prestação qualificada como retribuição é aplicável o correspondente regime de garantias previsto neste
Código.
Artigo 259.º
Retribuição em espécie

1 — A prestação retributiva não pecuniária deve destinar-se à satisfação de necessidades pessoais do trabalhador ou
da sua família e não lhe pode ser atribuído valor superior
ao corrente na região.
2 — O valor das prestações retributivas não pecuniárias não pode exceder o da parte em dinheiro, salvo o
disposto em instrumento de regulamentação colectiva de
trabalho.
Artigo 260.º
Prestações incluídas ou excluídas da retribuição

1 — Não se consideram retribuição:
a) As importâncias recebidas a título de ajudas de custo,
abonos de viagem, despesas de transporte, abonos de instalação e outras equivalentes, devidas ao trabalhador por
deslocações, novas instalações ou despesas feitas em serviço do empregador, salvo quando, sendo tais deslocações
ou despesas frequentes, essas importâncias, na parte que
exceda os respectivos montantes normais, tenham sido
previstas no contrato ou se devam considerar pelos usos
como elemento integrante da retribuição do trabalhador;
b) As gratificações ou prestações extraordinárias concedidas pelo empregador como recompensa ou prémio dos
bons resultados obtidos pela empresa;
c) As prestações decorrentes de factos relacionados
com o desempenho ou mérito profissionais, bem como a
assiduidade do trabalhador, cujo pagamento, nos períodos de referência respectivos, não esteja antecipadamente
garantido;
d) A participação nos lucros da empresa, desde que ao
trabalhador esteja assegurada pelo contrato uma retribuição
certa, variável ou mista, adequada ao seu trabalho.

2 — O disposto no número anterior não implica redução
do subsídio de férias correspondente ao período de férias
vencido.

2 — O disposto na alínea a) do número anterior aplica-se, com as necessárias adaptações, ao abono para falhas
e ao subsídio de refeição.
3 — O disposto nas alíneas b) e c) do n.º 1 não se aplica:

CAPÍTULO III

a) Às gratificações que sejam devidas por força do contrato ou das normas que o regem, ainda que a sua atribuição
esteja condicionada aos bons serviços do trabalhador, nem
àquelas que, pela sua importância e carácter regular e
permanente, devam, segundo os usos, considerar-se como
elemento integrante da retribuição daquele;
b) Às prestações relacionadas com os resultados obtidos
pela empresa quando, quer no respectivo título atributivo
quer pela sua atribuição regular e permanente, revistam
carácter estável, independentemente da variabilidade do
seu montante.

Retribuição e outras prestações patrimoniais
SECÇÃO I
Disposições gerais sobre retribuição

Artigo 258.º
Princípios gerais sobre a retribuição

1 — Considera-se retribuição a prestação a que, nos
termos do contrato, das normas que o regem ou dos usos,
o trabalhador tem direito em contrapartida do seu trabalho.
2 — A retribuição compreende a retribuição base e outras prestações regulares e periódicas feitas, directa ou
indirectamente, em dinheiro ou em espécie.
3 — Presume-se constituir retribuição qualquer prestação do empregador ao trabalhador.

Artigo 261.º
Modalidades de retribuição

1 — A retribuição pode ser certa, variável ou mista,
sendo esta constituída por uma parte certa e outra variável.
2 — É certa a retribuição calculada em função de tempo
de trabalho.
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3 — Para determinar o valor da retribuição variável,
quando não seja aplicável o respectivo critério, considera-se a média dos montantes das prestações correspondentes
aos últimos 12 meses, ou ao tempo de execução de contrato
que tenha durado menos tempo.
4 — Caso o processo estabelecido no número anterior
não seja praticável, o cálculo da retribuição variável faz-se
segundo o disposto em instrumento de regulamentação
colectiva de trabalho ou, na sua falta, segundo o prudente
arbítrio do julgador.
Artigo 262.º
Cálculo de prestação complementar ou acessória

1 — Quando disposição legal, convencional ou contratual não disponha em contrário, a base de cálculo de
prestação complementar ou acessória é constituída pela
retribuição base e diuturnidades.
2 — Para efeito do disposto no número anterior, entende-se por:
a) Retribuição base, a prestação correspondente à actividade do trabalhador no período normal de trabalho;
b) Diuturnidade, a prestação de natureza retributiva a
que o trabalhador tenha direito com fundamento na antiguidade.
Artigo 263.º
Subsídio de Natal

1 — O trabalhador tem direito a subsídio de Natal de
valor igual a um mês de retribuição, que deve ser pago até
15 de Dezembro de cada ano.
2 — O valor do subsídio de Natal é proporcional ao tempo
de serviço prestado no ano civil, nas seguintes situações:
a) No ano de admissão do trabalhador;
b) No ano de cessação do contrato de trabalho;
c) Em caso de suspensão de contrato de trabalho por
facto respeitante ao trabalhador.
3 — Constitui contra-ordenação muito grave a violação
do disposto neste artigo.
Artigo 264.º
Retribuição do período de férias e subsídio

1 — A retribuição do período de férias corresponde à que
o trabalhador receberia se estivesse em serviço efectivo.
2 — Além da retribuição mencionada no número anterior, o trabalhador tem direito a subsídio de férias, compreendendo a retribuição base e outras prestações retributivas
que sejam contrapartida do modo específico da execução
do trabalho, correspondentes à duração mínima das férias, não contando para este efeito o disposto no n.º 3 do
artigo 238.º
3 — Salvo acordo escrito em contrário, o subsídio de
férias deve ser pago antes do início do período de férias e
proporcionalmente em caso de gozo interpolado de férias.
4 — Constitui contra-ordenação muito grave a violação
do disposto neste artigo.
Artigo 265.º
Retribuição por isenção de horário de trabalho

1 — O trabalhador isento de horário de trabalho tem direito a retribuição específica, estabelecida por instrumento

de regulamentação colectiva de trabalho ou, na falta deste,
não inferior a:
a) Uma hora de trabalho suplementar por dia;
b) Duas horas de trabalho suplementar por semana,
quando se trate de regime de isenção de horário com observância do período normal de trabalho.
2 — O trabalhador que exerça cargo de administração
ou de direcção pode renunciar à retribuição referida no
número anterior.
3 — Constitui contra-ordenação grave a violação do
disposto no n.º 1.
Artigo 266.º
Pagamento de trabalho nocturno

1 — O trabalho nocturno é pago com acréscimo de
25 % relativamente ao pagamento de trabalho equivalente
prestado durante o dia.
2 — O acréscimo previsto no número anterior pode
ser substituído, mediante instrumento de regulamentação
colectiva de trabalho, por:
a) Redução equivalente do período normal de trabalho;
b) Aumento fixo da retribuição base, desde que não
importe tratamento menos favorável para o trabalhador.
3 — O disposto no n.º 1 não se aplica, salvo se previsto
em instrumento de regulamentação colectiva de trabalho:
a) Em actividade exercida exclusiva ou predominantemente durante o período nocturno, designadamente espectáculo ou diversão pública;
b) Em actividade que, pela sua natureza ou por força
da lei, deva funcionar à disposição do público durante o
período nocturno, designadamente empreendimento turístico, estabelecimento de restauração ou de bebidas, ou
farmácia, em período de abertura;
c) Quando a retribuição seja estabelecida atendendo à
circunstância de o trabalho dever ser prestado em período
nocturno.
4 — Constitui contra-ordenação muito grave a violação
do disposto no n.º 1.
Artigo 267.º
Retribuição por exercício de funções afins
ou funcionalmente ligadas

1 — O trabalhador que exerça funções a que se refere
o n.º 2 do artigo 118.º, ainda que a título acessório, tem
direito à retribuição mais elevada que lhes corresponda,
enquanto tal exercício se mantiver.
2 — Constitui contra-ordenação grave a violação do
disposto no número anterior.
Artigo 268.º
Pagamento de trabalho suplementar

1 — O trabalho suplementar é pago pelo valor da retribuição horária com os seguintes acréscimos:
a) 50 % pela primeira hora ou fracção desta e 75 % por
hora ou fracção subsequente, em dia útil;
b) 100 % por cada hora ou fracção, em dia de descanso
semanal, obrigatório ou complementar, ou em feriado.
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2 — É exigível o pagamento de trabalho suplementar
cuja prestação tenha sido prévia e expressamente determinada, ou realizada de modo a não ser previsível a oposição
do empregador.
3 — O disposto nos números anteriores pode ser afastado por instrumento de regulamentação colectiva de trabalho nos termos do n.º 6 do artigo 229.º
4 — Constitui contra-ordenação grave a violação do
disposto no n.º 1.
Artigo 269.º
Prestações relativas a dia feriado

1 — O trabalhador tem direito à retribuição correspondente a feriado, sem que o empregador a possa compensar
com trabalho suplementar.
2 — O trabalhador que presta trabalho normal em dia
feriado em empresa não obrigada a suspender o funcionamento nesse dia tem direito a descanso compensatório
de igual duração ou a acréscimo de 100 % da retribuição
correspondente, cabendo a escolha ao empregador.
SECÇÃO II
Determinação do valor da retribuição

Artigo 270.º
Critérios de determinação da retribuição

Na determinação do valor da retribuição deve ter-se
em conta a quantidade, natureza e qualidade do trabalho,
observando-se o princípio de que, para trabalho igual ou
de valor igual, salário igual.
Artigo 271.º
Cálculo do valor da retribuição horária

1 — O valor da retribuição horária é calculado segundo
a seguinte fórmula:
(Rm × 12):(52 × n)
2 — Para efeito do número anterior, Rm é o valor da
retribuição mensal e n o período normal de trabalho semanal, definido em termos médios em caso de adaptabilidade.
Artigo 272.º
Determinação judicial do valor da retribuição

1 — Compete ao tribunal, tendo em conta a prática da empresa e os usos do sector ou locais, determinar o valor da retribuição quando as partes o não fizeram e ela não resulte de instrumento de regulamentação colectiva de trabalho aplicável.
2 — Compete ainda ao tribunal resolver dúvida suscitada sobre a qualificação como retribuição de prestação
paga pelo empregador.
SECÇÃO III
Retribuição mínima mensal garantida

Artigo 273.º
Determinação da retribuição mínima mensal garantida

1 — É garantida aos trabalhadores uma retribuição mínima mensal, seja qual for a modalidade praticada, cujo

valor é determinado anualmente por legislação específica,
ouvida a Comissão Permanente de Concertação Social.
2 — Na determinação da retribuição mínima mensal
garantida são ponderados, entre outros factores, as necessidades dos trabalhadores, o aumento de custo de vida e a
evolução da produtividade, tendo em vista a sua adequação
aos critérios da política de rendimentos e preços.
3 — Constitui contra-ordenação muito grave a violação
do disposto no n.º 1.
4 — A decisão que aplicar a coima deve conter a ordem
de pagamento do quantitativo da retribuição em dívida ao
trabalhador, a efectuar dentro do prazo estabelecido para pagamento da coima.
Artigo 274.º
Prestações incluídas na retribuição mínima mensal garantida

1 — O montante da retribuição mínima mensal garantida inclui:
a) O valor de prestação em espécie, nomeadamente
alimentação ou alojamento, devida ao trabalhador em contrapartida do seu trabalho normal;
b) Comissão sobre vendas ou prémio de produção;
c) Gratificação que constitua retribuição, nos termos da
alínea a) do n.º 3 do artigo 260.º
2 — O valor de prestação em espécie é calculado segundo os preços correntes na região e não pode ser superior
aos seguintes montantes ou percentagens do valor da retribuição mínima mensal garantida, total ou do determinado
por aplicação de percentagem de redução a que se refere
o artigo seguinte:
a) 35 % para a alimentação completa;
b) 15 % para a alimentação constituída por uma refeição
principal;
c) 12 % para o alojamento do trabalhador;
d) 27,36 € por divisão assoalhada para a habitação do
trabalhador e seu agregado familiar;
e) 50 % para o total das prestações em espécie.
3 — O valor mencionado na alínea d) do número anterior é actualizado por aplicação do coeficiente de actualização das rendas de habitação, sempre que seja aumentado
o valor da retribuição mínima mensal garantida.
4 — O montante da retribuição mínima mensal garantida não inclui subsídio, prémio, gratificação ou outra
prestação de atribuição acidental ou por período superior
a um mês.
Artigo 275.º
Redução da retribuição mínima mensal garantida
relacionada com o trabalhador

1 — A retribuição mínima mensal garantida tem a seguinte redução relativamente a:
a) Praticante, aprendiz, estagiário ou formando em situação de formação certificada, 20 %;
b) Trabalhador com capacidade de trabalho reduzida,
a redução correspondente à diferença entre a capacidade
plena para o trabalho e o coeficiente de capacidade efectiva
para a actividade contratada, se a diferença for superior a
10 %, com o limite de 50 %.
2 — A redução prevista na alínea a) do número anterior
não é aplicável por período superior a um ano, incluindo o
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tempo de formação ao serviço de outro empregador, desde
que documentado e visando a mesma qualificação.
3 — O período estabelecido no número anterior é reduzido a seis meses no caso de trabalhador habilitado com
curso técnico-profissional ou curso obtido no sistema de formação profissional qualificante para a respectiva profissão.
4 — A certificação do coeficiente de capacidade efectiva
é feita, a pedido do trabalhador, do candidato a emprego
ou do empregador, pelo serviço público de emprego ou
pelos serviços de saúde.
SECÇÃO IV
Cumprimento de obrigação de retribuição

Artigo 276.º
Forma de cumprimento

1 — A retribuição é satisfeita em dinheiro ou, estando
acordado, em prestações não pecuniárias, nos termos do
artigo 259.º
2 — A parte pecuniária da retribuição pode ser paga por
meio de cheque, vale postal ou depósito à ordem do trabalhador, devendo ser suportada pelo empregador a despesa
feita com a conversão do título de crédito em dinheiro ou
o levantamento, por uma só vez, da retribuição.
3 — Até ao pagamento da retribuição, o empregador
deve entregar ao trabalhador documento do qual constem
a identificação daquele, o nome completo, o número de
inscrição na instituição de segurança social e a categoria
profissional do trabalhador, a retribuição base e as demais
prestações, bem como o período a que respeitam, os descontos ou deduções e o montante líquido a receber.
4 — Constitui contra-ordenação muito grave a violação
do disposto no n.º 1, contra-ordenação grave a violação
do disposto no n.º 2 e contra-ordenação leve a violação
do disposto no n.º 3.

Artigo 279.º
Compensações e descontos

1 — Na pendência de contrato de trabalho, o empregador não pode compensar a retribuição em dívida com
crédito que tenha sobre o trabalhador, nem fazer desconto
ou dedução no montante daquela.
2 — O disposto no número anterior não se aplica:
a) A desconto a favor do Estado, da segurança social ou
outra entidade, ordenado por lei, decisão judicial transitada
em julgado ou auto de conciliação, quando o empregador
tenha sido notificado da decisão ou do auto;
b) A indemnização devida pelo trabalhador ao empregador, liquidada por decisão judicial transitada em julgado
ou auto de conciliação;
c) À sanção pecuniária a que se refere a alínea c) do
n.º 1 do artigo 328.º;
d) A amortização de capital ou pagamento de juros de
empréstimo concedido pelo empregador ao trabalhador;
e) A preço de refeições no local de trabalho, de utilização
de telefone, de fornecimento de géneros, de combustíveis
ou materiais, quando solicitados pelo trabalhador, ou outra
despesa efectuada pelo empregador por conta do trabalhador com o acordo deste;
f) A abono ou adiantamento por conta da retribuição.
3 — Os descontos a que se refere o número anterior,
com excepção do mencionado na alínea a), não podem
exceder, no seu conjunto, um sexto da retribuição.
4 — Os preços de refeições ou outros bens fornecidos ao
trabalhador por cooperativa de consumo, mediante acordo
entre esta e o trabalhador, não estão sujeitos ao limite
mencionado no número anterior.
5 — Constitui contra-ordenação muito grave a violação
do disposto no n.º 1.
Artigo 280.º

Artigo 277.º

Cessão de crédito retributivo

Lugar do cumprimento

O trabalhador só pode ceder crédito a retribuição, a
título gratuito ou oneroso, na medida em que o mesmo
seja penhorável.

1 — A retribuição deve ser paga no local de trabalho ou
noutro lugar que seja acordado, sem prejuízo do disposto
no n.º 2 do artigo anterior.
2 — Caso a retribuição deva ser paga em lugar diverso
do local de trabalho, o tempo que o trabalhador gastar para
receber a retribuição considera-se tempo de trabalho.
Artigo 278.º
Tempo do cumprimento

1 — O crédito retributivo vence-se por períodos certos e
iguais, que, salvo estipulação ou uso diverso, são a semana,
a quinzena e o mês do calendário.
2 — A retribuição deve ser paga em dia útil, durante o
período de trabalho ou imediatamente a seguir a este.
3 — Em caso de retribuição variável com período de
cálculo superior a 15 dias, o trabalhador pode exigir o
pagamento em prestações quinzenais.
4 — O montante da retribuição deve estar à disposição do
trabalhador na data do vencimento ou em dia útil anterior.
5 — O empregador fica constituído em mora se o trabalhador, por facto que não lhe seja imputável, não puder
dispor do montante da retribuição na data do vencimento.
6 — Constitui contra-ordenação grave a violação do
disposto no n.º 4.

CAPÍTULO IV
Prevenção e reparação de acidentes de trabalho
e doenças profissionais
Artigo 281.º
Princípios gerais em matéria de segurança e saúde no trabalho

1 — O trabalhador tem direito a prestar trabalho em
condições de segurança e saúde.
2 — O empregador deve assegurar aos trabalhadores
condições de segurança e saúde em todos os aspectos relacionados com o trabalho, aplicando as medidas necessárias
tendo em conta princípios gerais de prevenção.
3 — Na aplicação das medidas de prevenção, o empregador deve mobilizar os meios necessários, nomeadamente
nos domínios da prevenção técnica, da formação, informação e consulta dos trabalhadores e de serviços adequados,
internos ou externos à empresa.
4 — Os empregadores que desenvolvam simultaneamente actividades no mesmo local de trabalho devem
cooperar na protecção da segurança e da saúde dos res-
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pectivos trabalhadores, tendo em conta a natureza das
actividades de cada um.
5 — A lei regula os modos de organização e funcionamento dos serviços de segurança e saúde no trabalho, que
o empregador deve assegurar.
6 — São proibidos ou condicionados os trabalhos que
sejam considerados, por regulamentação em legislação
especial, susceptíveis de implicar riscos para o património
genético do trabalhador ou dos seus descendentes.
7 — Os trabalhadores devem cumprir as prescrições de
segurança e saúde no trabalho estabelecidas na lei ou em
instrumentos de regulamentação colectiva de trabalho, ou
determinadas pelo empregador.
Artigo 282.º
Informação, consulta e formação dos trabalhadores

1 — O empregador deve informar os trabalhadores sobre os aspectos relevantes para a protecção da sua segurança e saúde e a de terceiros.
2 — O empregador deve consultar em tempo útil os
representantes dos trabalhadores, ou os próprios trabalhadores, sobre a preparação e aplicação das medidas de
prevenção.
3 — O empregador deve assegurar formação adequada,
que habilite os trabalhadores a prevenir os riscos associados à respectiva actividade e os representantes dos trabalhadores a exercer de modo competente as respectivas
funções.
4 — Em cada empresa, os trabalhadores são representados na promoção da segurança e saúde no trabalho por
representantes eleitos com essa finalidade ou, na sua falta,
pela comissão de trabalhadores.
Artigo 283.º
Acidentes de trabalho e doenças profissionais

1 — O trabalhador e os seus familiares têm direito à
reparação de danos emergentes de acidente de trabalho
ou doença profissional.
2 — As doenças profissionais constam da lista organizada e publicada no Diário da República.
3 — A lesão corporal, perturbação funcional ou a doença
não incluídas na lista a que se refere o número anterior são
indemnizáveis desde que se prove serem consequência,
necessária e directa, da actividade exercida e não representem normal desgaste do organismo.
4 — A lei estabelece as situações que excluem o dever
de reparação ou que agravam a responsabilidade.
5 — O empregador é obrigado a transferir a responsabilidade pela reparação prevista neste capítulo para entidades
legalmente autorizadas a realizar este seguro.
6 — A garantia do pagamento das prestações que forem
devidas por acidentes de trabalho que não possam ser pagas
pela entidade responsável, nomeadamente por motivo de
incapacidade económica, é assumida pelo Fundo de Acidentes de Trabalho, nos termos da lei.
7 — A responsabilidade pela reparação dos danos emergentes de doenças profissionais é assumida pela segurança
social, nos termos da lei.
8 — O empregador deve assegurar a trabalhador afectado de lesão provocada por acidente de trabalho ou doença
profissional que reduza a sua capacidade de trabalho ou de
ganho a ocupação em funções compatíveis.

Artigo 284.º
Regulamentação da prevenção e reparação

O disposto neste capítulo é regulado em legislação específica.
CAPÍTULO V
Vicissitudes contratuais
SECÇÃO I
Transmissão de empresa ou estabelecimento

Artigo 285.º
Efeitos de transmissão de empresa ou estabelecimento

1 — Em caso de transmissão, por qualquer título, da
titularidade de empresa, ou estabelecimento ou ainda de
parte de empresa ou estabelecimento que constitua uma
unidade económica, transmitem-se para o adquirente a
posição do empregador nos contratos de trabalho dos
respectivos trabalhadores, bem como a responsabilidade
pelo pagamento de coima aplicada pela prática de contra-ordenação laboral.
2 — O transmitente responde solidariamente pelas obrigações vencidas até à data da transmissão, durante o ano
subsequente a esta.
3 — O disposto nos números anteriores é igualmente
aplicável à transmissão, cessão ou reversão da exploração
de empresa, estabelecimento ou unidade económica, sendo
solidariamente responsável, em caso de cessão ou reversão,
quem imediatamente antes tenha exercido a exploração.
4 — O disposto nos números anteriores não é aplicável em caso de trabalhador que o transmitente, antes da
transmissão, transfira para outro estabelecimento ou unidade económica, nos termos do disposto no artigo 194.º,
mantendo-o ao seu serviço, excepto no que respeita à responsabilidade do adquirente pelo pagamento de coima
aplicada pela prática de contra-ordenação laboral.
5 — Considera-se unidade económica o conjunto de
meios organizados com o objectivo de exercer uma actividade económica, principal ou acessória.
6 — Constitui contra-ordenação muito grave a violação
do disposto no n.º 1 e na primeira parte do n.º 3.
Artigo 286.º
Informação e consulta de representantes dos trabalhadores

1 — O transmitente e o adquirente devem informar os
representantes dos respectivos trabalhadores ou, caso não
existam, os próprios trabalhadores, sobre data e motivos
da transmissão, suas consequências jurídicas, económicas
e sociais para os trabalhadores e medidas projectadas em
relação a estes.
2 — A informação referida no número anterior deve ser
prestada por escrito, antes da transmissão, em tempo útil,
pelo menos 10 dias antes da consulta referida no número
seguinte.
3 — O transmitente e o adquirente devem consultar
os representantes dos respectivos trabalhadores, antes da
transmissão, com vista à obtenção de um acordo sobre
as medidas que pretendam aplicar aos trabalhadores na
sequência da transmissão, sem prejuízo das disposições
legais e convencionais aplicáveis a tais medidas.
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4 — Para efeitos dos números anteriores, consideram-se
representantes dos trabalhadores as comissões de trabalhadores, bem como as comissões intersindicais, as comissões sindicais ou os delegados sindicais das respectivas
empresas.
5 — Constitui contra-ordenação leve a violação do disposto nos n.os 1, 2 ou 3.
Artigo 287.º
Representação dos trabalhadores após a transmissão

1 — Caso a empresa ou estabelecimento mantenha a autonomia após a transmissão, o estatuto e a função dos representantes dos trabalhadores afectados por esta não se alteram,
desde que se mantenham os requisitos necessários para a
instituição da estrutura de representação colectiva em causa.
2 — Caso a empresa, estabelecimento ou unidade económica transmitida seja incorporada na empresa do adquirente e nesta não exista a correspondente estrutura de
representação colectiva dos trabalhadores prevista na lei, a
existente na entidade incorporada continua em funções por
um período de dois meses a contar da transmissão ou até que
nova estrutura entretanto eleita inicie as respectivas funções
ou, ainda, por mais dois meses, se a eleição for anulada.
3 — No caso de incorporação de estabelecimento ou parte
de empresa ou estabelecimento prevista no número anterior:
a) A subcomissão exerce os direitos próprios de comissão de trabalhadores durante o período em que continuar
em funções, em representação dos trabalhadores do estabelecimento transmitido;
b) Os representantes dos trabalhadores para a segurança e saúde no trabalho afectos à entidade incorporada
exercem os direitos próprios desta estrutura, nos termos
da alínea anterior.
4 — Os membros de estrutura de representação colectiva dos trabalhadores cujo mandato cesse, nos termos do
n.º 2, continuam a beneficiar da protecção estabelecida nos
n.os 3 a 6 do artigo 410.º ou em instrumento de regulamentação colectiva de trabalho, até à data em que o respectivo
mandato terminaria.
SECÇÃO II
Cedência ocasional de trabalhador

Artigo 288.º
Noção de cedência ocasional de trabalhador

A cedência ocasional consiste na disponibilização temporária de trabalhador, pelo empregador, para prestar trabalho a outra entidade, a cujo poder de direcção aquele fica
sujeito, mantendo-se o vínculo contratual inicial.
Artigo 289.º
Admissibilidade de cedência ocasional

1 — A cedência ocasional de trabalhador é lícita quando
se verifiquem cumulativamente as seguintes condições:
a) O trabalhador esteja vinculado ao empregador cedente por contrato de trabalho sem termo;
b) A cedência ocorra entre sociedades coligadas, em
relação societária de participações recíprocas, de domínio
ou de grupo, ou entre empregadores que tenham estruturas
organizativas comuns;

c) O trabalhador concorde com a cedência;
d) A duração da cedência não exceda um ano, renovável
por iguais períodos até ao máximo de cinco anos.
2 — As condições da cedência ocasional de trabalhador
podem ser reguladas por instrumento de regulamentação
colectiva de trabalho, com excepção da referida na alínea c)
do número anterior.
3 — Constitui contra-ordenação grave a violação do
disposto no n.º 1.
Artigo 290.º
Acordo de cedência ocasional de trabalhador

1 — A cedência ocasional de trabalhador depende de
acordo entre cedente e cessionário, sujeito a forma escrita,
que deve conter:
a) Identificação, assinaturas e domicílio ou sede das
partes;
b) Identificação do trabalhador cedido;
c) Indicação da actividade a prestar pelo trabalhador;
d) Indicação da data de início e da duração da cedência;
e) Declaração de concordância do trabalhador.
2 — Em caso de cessação do acordo de cedência ocasional, de extinção da entidade cessionária ou de cessação da
actividade para que foi cedido, o trabalhador regressa ao
serviço do cedente, mantendo os direitos que tinha antes da
cedência, cuja duração conta para efeitos de antiguidade.
3 — Constitui contra-ordenação grave a violação do
disposto na alínea e) do n.º 1 ou no n.º 2 e constitui contra-ordenação leve a violação de qualquer dos demais preceitos do n.º 1.
Artigo 291.º
Regime de prestação de trabalho de trabalhador cedido

1 — Durante a cedência ocasional, o trabalhador está
sujeito ao regime de trabalho aplicável ao cessionário no
que respeita ao modo, local, duração de trabalho, suspensão
do contrato de trabalho, segurança e saúde no trabalho e
acesso a equipamentos sociais.
2 — O cessionário deve informar o cedente e o trabalhador cedido sobre os riscos para a segurança e saúde
inerentes ao posto de trabalho a que este é afecto.
3 — Não é permitida a afectação de trabalhador cedido a posto de trabalho particularmente perigoso para a
sua segurança ou saúde, salvo quando corresponda à sua
qualificação profissional específica.
4 — O cessionário deve elaborar o horário de trabalho
de trabalhador cedido e marcar o período das férias que
sejam gozadas ao seu serviço.
5 — O trabalhador cedido tem direito:
a) À retribuição mínima que, em instrumento de regulamentação colectiva de trabalho aplicável ao cedente ou ao
cessionário, corresponda às suas funções, ou à praticada por
este para as mesmas funções, ou à retribuição auferida no
momento da cedência, consoante a que for mais elevada;
b) A férias, subsídios de férias e de Natal e outras prestações regulares e periódicas a que os trabalhadores do
cessionário tenham direito por idêntica prestação de trabalho, em proporção da duração da cedência.
6 — A cedência de trabalhador a uma ou mais entidades
deve observar as condições constantes do contrato de trabalho.

984

Diário da República, 1.ª série — N.º 30 — 12 de Fevereiro de 2009

7 — Constitui contra-ordenação grave a violação do
disposto nos n.os 2, 3, 4 ou 5.
Artigo 292.º
Consequência de recurso ilícito a cedência
ou de irregularidade do acordo

1 — A cedência ocasional de trabalhador fora das condições em que é admissível, ou a falta do acordo nos termos
do n.º 1 do artigo 290.º confere ao trabalhador cedido o
direito de optar pela permanência ao serviço do cessionário
em regime de contrato de trabalho sem termo.
2 — O direito previsto no número anterior pode ser
exercido até ao termo da cedência, mediante comunicação
ao cedente e ao cessionário por carta registada com aviso
de recepção.
Artigo 293.º
Enquadramento de trabalhador cedido

1 — O trabalhador cedido não é considerado para efeito
da determinação das obrigações do cessionário que tenham
em conta o número de trabalhadores empregados, excepto
no que respeita à organização dos serviços de segurança
e saúde no trabalho.
2 — O cessionário deve comunicar à comissão de trabalhadores o início da utilização de trabalhador em regime
de cedência ocasional, no prazo de cinco dias úteis.
3 — Constitui contra-ordenação leve a violação do disposto no número anterior.
SECÇÃO III
Redução da actividade e suspensão de contrato de trabalho
SUBSECÇÃO I

Disposições gerais sobre a redução e suspensão

Artigo 294.º
Factos determinantes de redução ou suspensão

1 — A redução temporária de período normal de trabalho
ou a suspensão de contrato de trabalho pode fundamentar-se na impossibilidade temporária, respectivamente parcial
ou total, de prestação de trabalho por facto relativo ao
trabalhador ou ao empregador.
2 — Permitem também a redução do período normal
de trabalho ou a suspensão do contrato de trabalho, designadamente:
a) A necessidade de assegurar a viabilidade da empresa
e a manutenção de postos de trabalho, em situação de crise
empresarial;
b) O acordo entre trabalhador e empregador, nomeadamente acordo de pré-reforma.
3 — Pode ainda ocorrer a suspensão de contrato de
trabalho por iniciativa de trabalhador, fundada em falta
de pagamento pontual da retribuição.
Artigo 295.º
Efeitos da redução ou da suspensão

1 — Durante a redução ou suspensão, mantêm-se os
direitos, deveres e garantias das partes que não pressuponham a efectiva prestação de trabalho.

2 — O tempo de redução ou suspensão conta-se para
efeitos de antiguidade.
3 — A redução ou suspensão não tem efeitos no decurso
de prazo de caducidade, nem obsta a que qualquer das
partes faça cessar o contrato nos termos gerais.
4 — Terminado o período de redução ou suspensão, são
restabelecidos os direitos, deveres e garantias das partes
decorrentes da efectiva prestação de trabalho.
5 — Constitui contra-ordenação grave o impedimento
por parte do empregador a que o trabalhador retome a
actividade normal após o termo do período de redução
ou suspensão.
SUBSECÇÃO II

Suspensão de contrato de trabalho por facto
respeitante a trabalhador

Artigo 296.º
Facto determinante da suspensão respeitante a trabalhador

1 — Determina a suspensão do contrato de trabalho
o impedimento temporário por facto respeitante ao trabalhador que não lhe seja imputável e se prolongue por
mais de um mês, nomeadamente doença, acidente ou facto
decorrente da aplicação da lei do serviço militar.
2 — O trabalhador pode suspender de imediato o contrato de trabalho:
a) Na situação referida no n.º 1 do artigo 195.º, quando
não exista outro estabelecimento da empresa para o qual
possa pedir transferência;
b) Nos casos previstos no n.º 2 do artigo 195.º, até que
ocorra a transferência.
3 — O contrato de trabalho suspende-se antes do prazo
referido no n.º 1, no momento em que seja previsível que
o impedimento vai ter duração superior àquele prazo.
4 — O contrato de trabalho suspenso caduca no momento em que seja certo que o impedimento se torna definitivo.
5 — O impedimento temporário por facto imputável ao
trabalhador determina a suspensão do contrato de trabalho
nos casos previstos na lei.
Artigo 297.º
Regresso do trabalhador

No dia imediato à cessação do impedimento, o trabalhador deve apresentar-se ao empregador para retomar a
actividade.
SUBSECÇÃO III

Redução temporária do período normal de trabalho ou suspensão
do contrato de trabalho por facto respeitante ao empregador
DIVISÃO I

Situação de crise empresarial

Artigo 298.º
Redução ou suspensão em situação de crise empresarial

1 — O empregador pode reduzir temporariamente os
períodos normais de trabalho ou suspender os contratos de
trabalho, por motivos de mercado, estruturais ou tecnológicos, catástrofes ou outras ocorrências que tenham afectado
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gravemente a actividade normal da empresa, desde que tal
medida seja indispensável para assegurar a viabilidade da
empresa e a manutenção dos postos de trabalho.
2 — A redução a que se refere o número anterior pode
abranger:
a) Um ou mais períodos normais de trabalho, diários
ou semanais, podendo dizer respeito a diferentes grupos
de trabalhadores, rotativamente;
b) Diminuição do número de horas correspondente ao
período normal de trabalho, diário ou semanal.
3 — O regime de redução ou suspensão aplica-se aos
casos em que essa medida seja determinada no âmbito de
declaração de empresa em situação económica difícil ou,
com as necessárias adaptações, em processo de recuperação de empresa.
Artigo 299.º
Comunicações em caso de redução ou suspensão

1 — O empregador comunica, por escrito, à comissão
de trabalhadores ou, na sua falta, à comissão intersindical
ou comissões sindicais da empresa representativas dos trabalhadores a abranger, a intenção de reduzir ou suspender
a prestação do trabalho, informando-as simultaneamente
sobre:
a) Fundamentos económicos, financeiros ou técnicos
da medida;
b) Quadro de pessoal, discriminado por secções;
c) Critérios para selecção dos trabalhadores a abranger;
d) Número e categorias profissionais dos trabalhadores
a abranger;
e) Prazo de aplicação da medida;
f) Áreas de formação a frequentar pelos trabalhadores
durante o período de redução ou suspensão, sendo caso
disso.
2 — Na falta das entidades referidas no n.º 1, o empregador comunica, por escrito, a cada trabalhador a abranger,
a intenção de reduzir ou suspender a prestação de trabalho, podendo estes, nos cinco dias posteriores à recepção
da comunicação, designar de entre eles uma comissão
representativa com o máximo de três ou cinco elementos,
consoante a medida abranja até 20 ou mais trabalhadores.
3 — No caso previsto no número anterior, o empregador
envia à comissão a informação referida no n.º 1.
4 — Constitui contra-ordenação grave a violação do
disposto neste artigo.
Artigo 300.º
Informações e negociação em caso de redução ou suspensão

1 — Nos cinco dias posteriores ao facto previsto no n.º 1
ou 3 do artigo anterior, o empregador promove uma fase de
informações e negociação com a estrutura representativa
dos trabalhadores, com vista a um acordo sobre a modalidade, âmbito e duração das medidas a adoptar.
2 — A acta das reuniões de negociação deve conter a
matéria acordada e, bem assim, as posições divergentes
das partes, com as opiniões, sugestões e propostas de cada
uma.
3 — Celebrado o acordo ou, na falta deste, após terem
decorrido 10 dias sobre o envio da informação previsto no

n.º 1 ou 3 do artigo anterior ou, na falta desta, da comunicação referida no n.º 2 do mesmo artigo, o empregador
comunica a cada trabalhador, por escrito, a medida que
decidiu aplicar, com menção expressa do fundamento e
das datas de início e termo da aplicação.
4 — Na data das comunicações referidas no número
anterior, o empregador remete à estrutura representativa
dos trabalhadores e ao serviço competente do ministério
responsável pela área da segurança social a acta a que se
refere o n.º 2, bem como relação de que conste o nome dos
trabalhadores, morada, datas de nascimento e de admissão
na empresa, situação perante a segurança social, profissão,
categoria e retribuição e, ainda, a medida individualmente
adoptada, com indicação das datas de início e termo da
aplicação.
5 — Na falta de acta da negociação, o empregador envia
às entidades referidas no número anterior um documento
em que o justifique e descreva o acordo, ou as razões que
obstaram ao mesmo e as posições finais das partes.
6 — Constitui contra-ordenação leve a violação do disposto neste artigo.
Artigo 301.º
Duração de medida de redução ou suspensão

1 — A redução ou suspensão deve ter uma duração
previamente definida, não superior a seis meses ou, em
caso de catástrofe ou outra ocorrência que tenha afectado
gravemente a actividade normal da empresa, um ano.
2 — A redução ou suspensão pode iniciar-se decorridos
10 dias sobre a data da comunicação a que se refere o n.º 3
do artigo anterior, ou imediatamente em caso de impedimento imediato à prestação normal de trabalho que seja
conhecido pelos trabalhadores abrangidos.
3 — Qualquer dos prazos referidos no n.º 1 pode ser
prorrogado por um período máximo de seis meses, desde
que o empregador comunique tal intenção e a duração
prevista, por escrito e de forma fundamentada, à estrutura
representativa dos trabalhadores e esta não se oponha, por
escrito e nos cinco dias seguintes.
4 — Na falta de estrutura representativa dos trabalhadores, a comunicação prevista no número anterior é feita
a cada trabalhador abrangido pela prorrogação, a qual só
terá lugar quando o trabalhador manifeste, por escrito, o
seu acordo.
5 — Constitui contra-ordenação leve a violação do disposto no n.º 1.
Artigo 302.º
Formação profissional durante a redução ou suspensão

1 — A formação profissional a frequentar pelos trabalhadores durante o período de redução ou suspensão deve
orientar-se para a viabilização da empresa e a manutenção
dos postos de trabalho, ou o desenvolvimento da qualificação profissional dos trabalhadores que aumente a sua
empregabilidade.
2 — O empregador elabora o plano da formação, precedido de consulta aos trabalhadores abrangidos e de parecer
da estrutura representativa dos trabalhadores.
3 — A resposta dos trabalhadores e o parecer referido
no número anterior devem ser emitidos em prazo indicado
pelo empregador, não inferior a cinco dias.
4 — Constitui contra-ordenação leve a violação do disposto nos n.os 2 e 3.
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Artigo 303.º

Deveres do empregador no período de redução ou suspensão

1 — Durante o período de redução ou suspensão, o
empregador deve:
a) Efectuar pontualmente o pagamento da compensação
retributiva;
b) Pagar pontualmente as contribuições para a segurança
social sobre a retribuição auferida pelos trabalhadores;
c) Não distribuir lucros, sob qualquer forma, nomeadamente a título de levantamento por conta;
d) Não aumentar a retribuição ou outra prestação patrimonial atribuída a membro de corpos sociais, enquanto a
segurança social comparticipar na compensação retributiva
atribuída aos trabalhadores;
e) Não proceder a admissão ou renovação de contrato
de trabalho para preenchimento de posto de trabalho susceptível de ser assegurado por trabalhador em situação de
redução ou suspensão.
2 — Constitui contra-ordenação grave a violação do
disposto no número anterior.
Artigo 304.º
Deveres do trabalhador no período de redução ou suspensão

1 — Durante o período de redução ou suspensão, o
trabalhador deve:
a) Pagar contribuições para a segurança social com base
na retribuição auferida e na compensação retributiva;
b) Caso exerça actividade remunerada fora da empresa,
comunicar o facto ao empregador, no prazo de cinco dias a
contar do início da mesma, para efeitos de eventual redução
na compensação retributiva;
c) Frequentar acções de formação profissional previstas
no plano referido no artigo 302.º
2 — O trabalhador que não cumpra injustificadamente
o dever a que se refere a alínea b) ou c) do número anterior
perde o direito a compensação retributiva e, no caso da
alínea b), deve restituir o que tiver recebido a este título,
constituindo ainda a omissão uma infracção disciplinar
grave.
Artigo 305.º
Direitos do trabalhador no período de redução ou suspensão

1 — Durante o período de redução ou suspensão, o
trabalhador tem direito:
a) A auferir mensalmente um montante mínimo igual a
dois terços da sua retribuição normal ilíquida, ou o valor
da retribuição mínima mensal garantida correspondente
ao seu período normal de trabalho, consoante o que for
mais elevado;
b) A manter as regalias sociais ou prestações da segurança social a que tenha direito e a que a respectiva
base de cálculo não seja alterada por efeito da redução
ou suspensão;
c) A exercer outra actividade remunerada.
2 — Durante o período de redução, a retribuição do trabalhador é calculada em proporção das horas de trabalho.
3 — Durante o período de redução ou suspensão, o
trabalhador tem direito a compensação retributiva na medida do necessário para, conjuntamente com a retribuição
de trabalho prestado na empresa ou fora dela, assegurar

o montante mensal referido na alínea a) do n.º 1, até ao
triplo da retribuição mínima mensal garantida.
4 — O subsídio de doença da segurança social não é
atribuído relativamente a período de doença que ocorra
durante a suspensão do contrato, mantendo o trabalhador
direito à compensação retributiva.
5 — Em caso de não pagamento pontual do montante
previsto na alínea a) do n.º 1 durante o período de redução, o trabalhador tem direito a suspender o contrato nos
termos do artigo 325.º
6 — Constitui contra-ordenação grave a violação do
disposto na alínea a) do n.º 1, ou na alínea b) do mesmo
número na parte respeitante ao empregador.
Artigo 306.º
Efeitos da redução ou suspensão em férias,
subsídio de férias ou de Natal

1 — O tempo de redução ou suspensão não afecta o
vencimento e a duração do período de férias.
2 — A redução ou suspensão não prejudica a marcação
e o gozo de férias, nos termos gerais, tendo o trabalhador
direito ao pagamento pelo empregador do subsídio de férias
devido em condições normais de trabalho.
3 — O trabalhador tem direito a subsídio de Natal por
inteiro, que é pago pela segurança social em montante
correspondente a metade da compensação retributiva e
pelo empregador no restante.
4 — Constitui contra-ordenação grave a violação do
disposto nos n.os 1, 2 ou 3, este na parte respeitante ao
empregador.
Artigo 307.º
Acompanhamento da medida

1 — O empregador informa trimestralmente as estruturas representativas dos trabalhadores da evolução das
razões que justificam o recurso à redução ou suspensão
da prestação de trabalho.
2 — Durante a redução ou suspensão, o serviço com
competência inspectiva do ministério responsável pela
área laboral, por iniciativa própria ou a requerimento de
qualquer interessado, deve pôr termo à aplicação do regime relativamente a todos ou a alguns trabalhadores, nos
seguintes casos:
a) Não verificação ou cessação da existência do fundamento invocado;
b) Falta das comunicações ou recusa de participação
no procedimento de informações e negociação por parte
do empregador;
c) Incumprimento de qualquer dos deveres a que se
refere o n.º 1 do artigo 303.º
3 — A decisão que ponha termo à aplicação da medida
deve indicar os trabalhadores a quem se aplica e produz
efeitos a partir do momento em que o empregador seja
notificado.
Artigo 308.º
Direitos dos representantes dos trabalhadores
durante a redução ou suspensão

1 — A medida de redução ou suspensão relativa a trabalhador que seja delegado sindical ou membro de estrutura
de representação colectiva dos trabalhadores não prejudica o direito ao exercício das correspondentes funções
na empresa.
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2 — Constitui contra-ordenação grave a violação do
disposto no número anterior.
DIVISÃO II

Encerramento e diminuição temporários de actividade

Artigo 309.º
Retribuição durante o encerramento ou a diminuição
de actividade

1 — Em caso de encerramento temporário ou diminuição temporária de actividade de empresa ou estabelecimento que não respeite a situação de crise empresarial, o
trabalhador tem direito a:
a) Sendo devido a caso fortuito ou de força maior, 75 %
da retribuição;
b) Sendo devido a facto imputável ao empregador ou por
motivo de interesse deste, a totalidade da retribuição.
2 — Ao valor da retribuição deduz-se o que o trabalhador receba no período em causa por outra actividade que
tenha passado a exercer por efeito do encerramento ou
diminuição de actividade.
3 — Constitui contra-ordenação grave a violação do
disposto no n.º 1.
Artigo 310.º
Cessação de encerramento ou de diminuição de actividade

O empregador deve informar os trabalhadores cuja
actividade está suspensa da cessação do encerramento
ou da diminuição de actividade, devendo estes retomar a
prestação de trabalho.
Artigo 311.º
Procedimento em caso de encerramento temporário
por facto imputável ao empregador

1 — O encerramento temporário de empresa ou estabelecimento por facto imputável ao empregador, sem que
este tenha iniciado procedimento com vista a despedimento
colectivo, a despedimento por extinção de posto de trabalho, a redução temporária do período normal de trabalho
ou a suspensão do contrato de trabalho em situação de crise
empresarial, ou que não consista em encerramento para
férias, rege-se pelo disposto nos números seguintes.
2 — Para efeito do número anterior, considera-se que há
encerramento temporário de empresa ou estabelecimento
por facto imputável ao empregador sempre que, por decisão
deste, a actividade deixe de ser exercida, ou haja interdição
de acesso a locais de trabalho ou recusa de fornecimento
de trabalho, condições e instrumentos de trabalho, que
determine ou possa determinar a paralisação de empresa
ou estabelecimento.
3 — O empregador informa os trabalhadores e a comissão de trabalhadores ou, na sua falta, a comissão intersindical ou as comissões sindicais da empresa, sobre
fundamento, duração previsível e consequências de encerramento, com antecedência não inferior a 15 dias ou,
sendo esta inviável, logo que possível.
4 — A comissão de trabalhadores pode emitir parecer
sobre o encerramento no prazo de 10 dias.
5 — Constitui contra-ordenação muito grave a violação
não dolosa do disposto no n.º 3.

Artigo 312.º
Caução em caso de encerramento temporário
por facto imputável ao empregador

1 — Em situação prevista no artigo anterior, o empregador constitui a caução que garanta o pagamento de retribuições em mora, se existirem, de retribuições referentes
ao período de encerramento e de compensações por despedimento, relativamente aos trabalhadores abrangidos.
2 — O empregador é dispensado de prestar caução relativa a compensações por despedimento colectivo em caso
de declaração expressa neste sentido, por escrito, de dois
terços dos trabalhadores abrangidos.
3 — A caução deve ser utilizada decorridos 15 dias após
o não pagamento de qualquer prestação garantida ou, no
caso de retribuição em mora, após a sua constituição.
4 — A caução deve ser reforçada proporcionalmente
em caso de aumento de retribuições, da duração do encerramento ou da sua extensão a outro estabelecimento
da empresa.
5 — É aplicável o regime da caução para o exercício
da actividade de empresa de trabalho temporário no que
respeita aos seguintes aspectos:
a) Entidade a favor da qual é constituída;
b) Forma por que é prestada;
c) Prova do não pagamento de prestações garantidas;
d) Cessação e devolução.
6 — Constitui contra-ordenação muito grave a violação
não dolosa do disposto nos n.os 1 ou 4.
Artigo 313.º
Actos proibidos em caso de encerramento temporário

1 — Em caso de encerramento temporário de empresa
ou estabelecimento a que se refere o n.º 1 do artigo 311.º,
o empregador não pode:
a) Distribuir lucros ou dividendos, pagar suprimentos e respectivos juros ou amortizar quotas sob qualquer
forma;
b) Remunerar membros dos corpos sociais por qualquer
meio, em percentagem superior à paga aos respectivos
trabalhadores;
c) Comprar ou vender acções ou quotas próprias a membros dos corpos sociais;
d) Efectuar pagamentos a credores não titulares de garantia ou privilégio com preferência em relação aos créditos
dos trabalhadores, salvo se tais pagamentos se destinarem
a permitir a actividade da empresa;
e) Efectuar pagamentos a trabalhadores que não correspondam ao rateio do montante disponível, na proporção
das respectivas retribuições;
f) Efectuar liberalidades, qualquer que seja o título;
g) Renunciar a direitos com valor patrimonial;
h) Celebrar contratos de mútuo na qualidade de mutuante;
i) Proceder a levantamentos de tesouraria para fim alheio
à actividade da empresa.
2 — A proibição a que se refere qualquer das alíneas d) a
g) do número anterior cessa em caso de declaração expressa
neste sentido, por escrito, de dois terços dos trabalhadores
abrangidos.
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Artigo 314.º
Anulabilidade de acto de disposição

1 — O acto de disposição de património da empresa
a título gratuito, praticado durante o encerramento temporário abrangido pelo n.º 1 do artigo 311.º, é anulável
por iniciativa de qualquer interessado ou de estrutura de
representação colectiva dos trabalhadores.
2 — O disposto no número anterior aplica-se a acto de
disposição de património da empresa a título oneroso, praticado durante o mesmo período, se dele resultar diminuição
da garantia patrimonial de créditos dos trabalhadores.
Artigo 315.º
Extensão do regime a caso de encerramento definitivo

O regime previsto nos artigos 311.º a 314.º aplica-se,
com as devidas adaptações, a encerramento definitivo de
empresa ou estabelecimento que ocorra sem ser iniciado
procedimento para despedimento colectivo ou sem ser
cumprido o disposto no n.º 4 do artigo 346.º
Artigo 316.º
Responsabilidade penal em caso de encerramento
de empresa ou estabelecimento

1 — O empregador que encerre, temporária ou definitivamente, empresa ou estabelecimento, em caso previsto
no artigo 311.º ou no artigo anterior, sem ter dado cumprimento ao disposto nos artigos 311.º e 312.º, é punido com
pena de prisão até 2 anos ou de multa até 240 dias.
2 — A violação do disposto no artigo 313.º é punida
com pena de prisão até 3 anos, sem prejuízo de pena mais
grave aplicável ao caso.
SUBSECÇÃO IV

Licença sem retribuição

Artigo 317.º
Concessão e efeitos da licença sem retribuição

1 — O empregador pode conceder ao trabalhador, a
pedido deste, licença sem retribuição.
2 — O trabalhador tem direito a licença sem retribuição
de duração superior a 60 dias para frequência de curso de
formação ministrado sob responsabilidade de instituição
de ensino ou de formação profissional, ou no âmbito de
programa específico aprovado por autoridade competente
e executado sob o seu controlo pedagógico, ou para frequência de curso ministrado em estabelecimento de ensino.
3 — Em situação prevista no número anterior, o empregador pode recusar a concessão de licença:
a) Quando, nos 24 meses anteriores, tenha sido proporcionada ao trabalhador formação profissional adequada ou
licença para o mesmo fim;
b) Em caso de trabalhador com antiguidade inferior a
três anos;
c) Quando o trabalhador não tenha requerido a licença
com a antecedência mínima de 90 dias em relação à data
do seu início;
d) Quando se trate de microempresa ou de pequena
empresa e não seja possível a substituição adequada do
trabalhador, caso necessário;

e) Em caso de trabalhador incluído em nível de qualificação de direcção, chefia, quadro ou pessoal qualificado,
quando não seja possível a sua substituição durante o período da licença, sem prejuízo sério para o funcionamento
da empresa.
4 — A licença determina a suspensão do contrato de
trabalho, com os efeitos previstos no artigo 295.º
5 — Constitui contra-ordenação grave a violação do
disposto no n.º 2.
SUBSECÇÃO V

Pré-reforma

Artigo 318.º
Noção de pré-reforma

Considera-se pré-reforma a situação de redução ou suspensão da prestação de trabalho, constituída por acordo
entre empregador e trabalhador com idade igual ou superior a 55 anos, durante a qual este tem direito a receber do
empregador uma prestação pecuniária mensal, denominada
de pré-reforma.
Artigo 319.º
Acordo de pré-reforma

O acordo de pré-reforma está sujeito a forma escrita e
deve conter:
a) Identificação, assinaturas e domicílio ou sede das
partes;
b) Data de início da pré-reforma;
c) Montante da prestação de pré-reforma;
d) Organização do tempo de trabalho, no caso de redução da prestação de trabalho.
Artigo 320.º
Prestação de pré-reforma

1 — O montante inicial da prestação de pré-reforma
não pode ser superior à retribuição do trabalhador na data
do acordo, nem inferior a 25 % desta ou à retribuição do
trabalho, caso a pré-reforma consista na redução da prestação de trabalho.
2 — Salvo estipulação em contrário, a prestação de
pré-reforma é actualizada anualmente em percentagem
igual à do aumento de retribuição de que o trabalhador
beneficiaria se estivesse em pleno exercício de funções
ou, não havendo tal aumento, à taxa de inflação.
3 — A prestação de pré-reforma goza das garantias
dos créditos de trabalhador emergentes de contrato de
trabalho.
Artigo 321.º
Direitos de trabalhador em situação de pré-reforma

1 — O trabalhador em situação de pré-reforma pode
exercer outra actividade profissional remunerada.
2 — O acordo de pré-reforma pode atribuir ao trabalhador outros direitos não decorrentes na lei.
3 — Em caso de falta culposa de pagamento da prestação de pré-reforma ou, independentemente de culpa, se a
mora se prolongar por mais de 30 dias, o trabalhador tem
direito a retomar o pleno exercício de funções, sem prejuízo da antiguidade, ou a resolver o contrato, com direito a
indemnização nos termos dos n.os 2 e 3 do artigo seguinte.
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Artigo 322.º
Cessação de pré-reforma

1 — A pré-reforma cessa:
a) Com a reforma do trabalhador, por velhice ou invalidez;
b) Com o regresso do trabalhador ao pleno exercício de
funções, por acordo com o empregador ou nos termos do
n.º 3 do artigo anterior;
c) Com a cessação do contrato de trabalho.
2 — Na situação prevista na alínea c) do número anterior, caso a modalidade de cessação do contrato de trabalho
conferisse ao trabalhador direito a indemnização ou compensação se estivesse no pleno exercício de funções, aquele
tem direito a indemnização no montante das prestações de
pré-reforma até à idade legal de reforma por velhice.
3 — A indemnização referida no número anterior tem
por base o montante da prestação de pré-reforma à data
da cessação do contrato de trabalho.

o trabalhador pode suspender o contrato de trabalho, mediante comunicação por escrito ao empregador e ao serviço
com competência inspectiva do ministério responsável pela
área laboral, com a antecedência mínima de oito dias em
relação à data de início da suspensão.
2 — O trabalhador pode suspender o contrato de trabalho antes de decorrido o período de 15 dias referido no
número anterior, quando o empregador declare por escrito
que prevê que não vai pagar a retribuição em dívida até ao
termo daquele prazo.
3 — A falta de pagamento pontual da retribuição por período de 15 dias é declarada, a pedido do trabalhador, pelo
empregador ou, em caso de recusa, pelo serviço referido no
n.º 1, no prazo de cinco ou 10 dias, respectivamente.
4 — A declaração referida nos n.os 2 ou 3 deve especificar o montante das retribuições em dívida e o período a
que respeitam.
5 — Constitui contra-ordenação leve a violação do disposto no n.º 3.
Artigo 326.º
Prestação de trabalho durante a suspensão

CAPÍTULO VI
Incumprimento do contrato
SECÇÃO I
Disposições gerais

Artigo 323.º
Efeitos gerais do incumprimento do contrato de trabalho

1 — A parte que faltar culposamente ao cumprimento dos
seus deveres é responsável pelo prejuízo causado à contraparte.
2 — O empregador que faltar culposamente ao cumprimento de prestações pecuniárias é obrigado a pagar
os correspondentes juros de mora à taxa legal, ou a taxa
superior estabelecida em instrumento de regulamentação
colectiva de trabalho ou acordo das partes.
3 — A falta de pagamento pontual da retribuição confere
ao trabalhador a faculdade de suspender ou fazer cessar o
contrato, nos termos previstos neste Código.

O trabalhador pode exercer outra actividade remunerada
durante a suspensão do contrato de trabalho, com respeito
do dever de lealdade ao empregador originário.
Artigo 327.º
Cessação da suspensão do contrato de trabalho

A suspensão do contrato de trabalho cessa:
a) Mediante comunicação do trabalhador, nos termos
do n.º 1 do artigo 325.º, de que põe termo à suspensão a
partir de determinada data;
b) Com o pagamento integral das retribuições em dívida
e juros de mora;
c) Por acordo entre trabalhador e empregador para regularização das retribuições em dívida e juros de mora.
SECÇÃO III
Poder disciplinar

Artigo 324.º

Artigo 328.º

Efeitos para o empregador de falta de pagamento
pontual da retribuição

Sanções disciplinares

1 — Ao empregador em situação de falta de pagamento
pontual de retribuição é aplicável o disposto no artigo 313.º
2 — O acto de disposição do património da empresa
praticado em situação de falta de pagamento pontual de
retribuições, ou nos seis meses anteriores, é anulável nos
termos do artigo 314.º
3 — A violação do n.º 1 é punida com pena de prisão até
3 anos, sem prejuízo de pena mais grave aplicável ao caso.
SECÇÃO II
Suspensão de contrato de trabalho por não pagamento
pontual da retribuição

Artigo 325.º
Requisitos da suspensão de contrato de trabalho

1 — No caso de falta de pagamento pontual da retribuição por período de 15 dias sobre a data do vencimento,

1 — No exercício do poder disciplinar, o empregador
pode aplicar as seguintes sanções:
a) Repreensão;
b) Repreensão registada;
c) Sanção pecuniária;
d) Perda de dias de férias;
e) Suspensão do trabalho com perda de retribuição e
de antiguidade;
f) Despedimento sem indemnização ou compensação.
2 — O instrumento de regulamentação colectiva de
trabalho pode prever outras sanções disciplinares, desde
que não prejudiquem os direitos e garantias do trabalhador.
3 — A aplicação das sanções deve respeitar os seguintes
limites:
a) As sanções pecuniárias aplicadas a trabalhador por
infracções praticadas no mesmo dia não podem exceder
um terço da retribuição diária e, em cada ano civil, a retribuição correspondente a 30 dias;
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b) A perda de dias de férias não pode pôr em causa o
gozo de 20 dias úteis;
c) A suspensão do trabalho não pode exceder 30 dias por
cada infracção e, em cada ano civil, o total de 90 dias.
4 — Sempre que o justifiquem as especiais condições
de trabalho, os limites estabelecidos nas alíneas a) e c)
do número anterior podem ser elevados até ao dobro por
instrumento de regulamentação colectiva de trabalho.
5 — A sanção pode ser agravada pela sua divulgação
no âmbito da empresa.
6 — Constitui contra-ordenação grave a violação do
disposto nos n.os 3 ou 4.
Artigo 329.º
Procedimento disciplinar e prescrição

1 — O direito de exercer o poder disciplinar prescreve
um ano após a prática da infracção, ou no prazo de prescrição da lei penal se o facto constituir igualmente crime.
2 — O procedimento disciplinar deve iniciar-se nos
60 dias subsequentes àquele em que o empregador, ou o
superior hierárquico com competência disciplinar, teve
conhecimento da infracção.
3 — O procedimento disciplinar prescreve decorrido um
ano contado da data em que é instaurado quando, nesse
prazo, o trabalhador não seja notificado da decisão final.
4 — O poder disciplinar pode ser exercido directamente
pelo empregador, ou por superior hierárquico do trabalhador, nos termos estabelecidos por aquele.
5 — Iniciado o procedimento disciplinar, o empregador
pode suspender o trabalhador se a presença deste se mostrar
inconveniente, mantendo o pagamento da retribuição.
6 — A sanção disciplinar não pode ser aplicada sem
audiência prévia do trabalhador.
7 — Sem prejuízo do correspondente direito de acção judicial, o trabalhador pode reclamar para o escalão
hierarquicamente superior ao que aplicou a sanção, ou
recorrer a processo de resolução de litígio quando previsto
em instrumento de regulamentação colectiva de trabalho
ou na lei.
8 — Constitui contra-ordenação grave a violação do
disposto no n.º 6.
Artigo 330.º
Critério de decisão e aplicação de sanção disciplinar

1 — A sanção disciplinar deve ser proporcional à gravidade da infracção e à culpabilidade do infractor, não
podendo aplicar-se mais de uma pela mesma infracção.
2 — A aplicação da sanção deve ter lugar nos três meses
subsequentes à decisão, sob pena de caducidade.
3 — O empregador deve entregar ao serviço responsável
pela gestão financeira do orçamento da segurança social o
montante de sanção pecuniária aplicada.
4 — Constitui contra-ordenação grave a violação do
disposto nos n.os 2 ou 3.
Artigo 331.º
Sanções abusivas

1 — Considera-se abusiva a sanção disciplinar motivada
pelo facto de o trabalhador:
a) Ter reclamado legitimamente contra as condições
de trabalho;

b) Se recusar a cumprir ordem a que não deva obediência, nos termos da alínea e) do n.º 1 e do n.º 2 do
artigo 128.º;
c) Exercer ou candidatar-se ao exercício de funções em
estrutura de representação colectiva dos trabalhadores;
d) Em geral, exercer, ter exercido, pretender exercer ou
invocar os seus direitos ou garantias.
2 — Presume-se abusivo o despedimento ou outra
sanção aplicada alegadamente para punir uma infracção,
quando tenha lugar:
a) Até seis meses após qualquer dos factos mencionados
no número anterior;
b) Até um ano após reclamação ou outra forma de exercício de direitos relativos a igualdade e não discriminação.
3 — O empregador que aplicar sanção abusiva deve
indemnizar o trabalhador nos termos gerais, com as alterações constantes dos números seguintes.
4 — Em caso de despedimento, o trabalhador tem direito a optar entre a reintegração e uma indemnização
calculada nos termos do n.º 3 do artigo 392.º
5 — Em caso de sanção pecuniária ou suspensão do
trabalho, a indemnização não deve ser inferior a 10 vezes
a importância daquela ou da retribuição perdida.
6 — O empregador que aplique sanção abusiva no caso
previsto na alínea c) do n.º 1 deve indemnizar o trabalhador
nos seguintes termos:
a) Os mínimos a que se refere o número anterior são
elevados para o dobro;
b) Em caso de despedimento, a indemnização não deve
ser inferior ao valor da retribuição base e diuturnidades
correspondentes a 12 meses.
7 — Constitui contra-ordenação grave a aplicação de
sanção abusiva.
Artigo 332.º
Registo de sanções disciplinares

1 — O empregador deve ter um registo actualizado
das sanções disciplinares, feito por forma que permita
facilmente a verificação do cumprimento das disposições
aplicáveis, nomeadamente por parte das autoridades competentes que solicitem a sua consulta.
2 — Constitui contra-ordenação leve a violação do disposto no número anterior.
SECÇÃO IV
Garantias de créditos do trabalhador

Artigo 333.º
Privilégios creditórios

1 — Os créditos do trabalhador emergentes de contrato
de trabalho, ou da sua violação ou cessação gozam dos
seguintes privilégios creditórios:
a) Privilégio mobiliário geral;
b) Privilégio imobiliário especial sobre bem imóvel
do empregador no qual o trabalhador presta a sua actividade.
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2 — A graduação dos créditos faz-se pela ordem seguinte:
a) O crédito com privilégio mobiliário geral é graduado antes de crédito referido no n.º 1 do artigo 747.º do
Código Civil;
b) O crédito com privilégio imobiliário especial é graduado antes de crédito referido no artigo 748.º do Código
Civil e de crédito relativo a contribuição para a segurança
social.
Artigo 334.º
Responsabilidade solidária de sociedade em relação
de participações
recíprocas, de domínio ou de grupo

Por crédito emergente de contrato de trabalho, ou da
sua violação ou cessação, vencido há mais de três meses,
respondem solidariamente o empregador e sociedade que
com este se encontre em relação de participações recíprocas, de domínio ou de grupo, nos termos previstos
nos artigos 481.º e seguintes do Código das Sociedades
Comerciais.
Artigo 335.º
Responsabilidade de sócio, gerente, administrador ou director

1 — O sócio que, só por si ou juntamente com outros
a quem esteja ligado por acordos parassociais, se encontre numa das situações previstas no artigo 83.º do Código das Sociedades Comerciais, responde nos termos do
artigo anterior, desde que se verifiquem os pressupostos
dos artigos 78.º, 79.º e 83.º daquele diploma e pelo modo
neles estabelecido.
2 — O gerente, administrador ou director responde nos
termos previstos no artigo anterior, desde que se verifiquem
os pressupostos dos artigos 78.º e 79.º do Código das Sociedades Comerciais e pelo modo neles estabelecido.
Artigo 336.º
Fundo de Garantia Salarial

O pagamento de créditos de trabalhador emergentes
de contrato de trabalho, ou da sua violação ou cessação,
que não possam ser pagos pelo empregador por motivo de
insolvência ou de situação económica difícil, é assegurado
pelo Fundo de Garantia Salarial, nos termos previstos em
legislação específica.
SECÇÃO V
Prescrição e prova

Artigo 337.º
Prescrição e prova de crédito

1 — O crédito de empregador ou de trabalhador emergente de contrato de trabalho, da sua violação ou cessação
prescreve decorrido um ano a partir do dia seguinte àquele
em que cessou o contrato de trabalho.
2 — O crédito correspondente a compensação por violação do direito a férias, indemnização por aplicação de
sanção abusiva ou pagamento de trabalho suplementar,
vencido há mais de cinco anos, só pode ser provado por
documento idóneo.

CAPÍTULO VII
Cessação de contrato de trabalho
SECÇÃO I
Disposições gerais sobre cessação de contrato de trabalho

Artigo 338.º
Proibição de despedimento sem justa causa

É proibido o despedimento sem justa causa ou por motivos políticos ou ideológicos.
Artigo 339.º
Imperatividade do regime de cessação do contrato de trabalho

1 — O regime estabelecido no presente capítulo não
pode ser afastado por instrumento de regulamentação colectiva de trabalho ou por contrato de trabalho, salvo o
disposto nos números seguintes ou em outra disposição
legal.
2 — Os critérios de definição de indemnizações e os
prazos de procedimento e de aviso prévio consagrados
neste capítulo podem ser regulados por instrumento de
regulamentação colectiva de trabalho.
3 — Os valores de indemnizações podem, dentro dos
limites deste Código, ser regulados por instrumento de
regulamentação colectiva de trabalho.
Artigo 340.º
Modalidades de cessação do contrato de trabalho

Para além de outras modalidades legalmente previstas,
o contrato de trabalho pode cessar por:
a) Caducidade;
b) Revogação;
c) Despedimento por facto imputável ao trabalhador;
d) Despedimento colectivo;
e) Despedimento por extinção de posto de trabalho;
f) Despedimento por inadaptação;
g) Resolução pelo trabalhador;
h) Denúncia pelo trabalhador.
Artigo 341.º
Documentos a entregar ao trabalhador

1 — Cessando o contrato de trabalho, o empregador
deve entregar ao trabalhador:
a) Um certificado de trabalho, indicando as datas de
admissão e de cessação, bem como o cargo ou cargos
desempenhados;
b) Outros documentos destinados a fins oficiais, designadamente os previstos na legislação de segurança social,
que deva emitir mediante solicitação.
2 — O certificado de trabalho só pode conter outras
referências a pedido do trabalhador.
3 — Constitui contra-ordenação leve a violação do disposto neste artigo.
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Artigo 342.º
Devolução de instrumentos de trabalho

Cessando o contrato de trabalho, o trabalhador deve
devolver imediatamente ao empregador os instrumentos
de trabalho e quaisquer outros objectos pertencentes a
este, sob pena de incorrer em responsabilidade civil pelos
danos causados.
SECÇÃO II
Caducidade de contrato de trabalho

Artigo 343.º
Causas de caducidade de contrato de trabalho

O contrato de trabalho caduca nos termos gerais, nomeadamente:
a) Verificando-se o seu termo;
b) Por impossibilidade superveniente, absoluta e definitiva, de o trabalhador prestar o seu trabalho ou de o
empregador o receber;
c) Com a reforma do trabalhador, por velhice ou invalidez.
Artigo 344.º
Caducidade de contrato de trabalho a termo certo

1 — O contrato de trabalho a termo certo caduca no
final do prazo estipulado, ou da sua renovação, desde que
o empregador ou o trabalhador comunique à outra parte
a vontade de o fazer cessar, por escrito, respectivamente,
15 ou oito dias antes de o prazo expirar.
2 — Em caso de caducidade de contrato a termo certo
decorrente de declaração do empregador, o trabalhador
tem direito a compensação correspondente a três ou dois
dias de retribuição base e diuturnidades por cada mês de
duração do contrato, consoante esta não exceda ou seja
superior a seis meses, respectivamente.
3 — A parte da compensação relativa a fracção de mês
de duração do contrato é calculada proporcionalmente.
4 — Constitui contra-ordenação grave a violação do
disposto no n.º 2.
Artigo 345.º
Caducidade de contrato de trabalho a termo incerto

1 — O contrato de trabalho a termo incerto caduca
quando, prevendo-se a ocorrência do termo, o empregador comunique a cessação do mesmo ao trabalhador, com
a antecedência mínima de sete, 30 ou 60 dias conforme o
contrato tenha durado até seis meses, de seis meses a dois
anos ou por período superior.
2 — Tratando-se de situação prevista na alínea e) ou h)
do n.º 2 do artigo 140.º que dê lugar à contratação de vários
trabalhadores, a comunicação a que se refere o número
anterior deve ser feita, sucessivamente, a partir da verificação da diminuição gradual da respectiva ocupação, em
consequência da normal redução da actividade, tarefa ou
obra para que foram contratados.
3 — Na falta da comunicação a que se refere o n.º 1, o
empregador deve pagar ao trabalhador o valor da retribuição correspondente ao período de aviso prévio em falta.

4 — Em caso de caducidade de contrato a termo incerto,
o trabalhador tem direito a compensação calculada nos
termos dos n.os 2 e 3 do artigo anterior.
5 — Constitui contra-ordenação grave a violação do
disposto no número anterior.
Artigo 346.º
Morte de empregador, extinção de pessoa colectiva
ou encerramento de empresa

1 — A morte de empregador em nome individual faz
caducar o contrato de trabalho na data do encerramento da
empresa, salvo se o sucessor do falecido continuar a actividade para que o trabalhador se encontra contratado, ou
se verificar a transmissão da empresa ou estabelecimento.
2 — A extinção de pessoa colectiva empregadora,
quando não se verifique a transmissão da empresa ou estabelecimento, determina a caducidade do contrato de
trabalho.
3 — O encerramento total e definitivo de empresa determina a caducidade do contrato de trabalho, devendo seguir-se o procedimento previsto nos artigos 360.º e seguintes,
com as necessárias adaptações.
4 — O disposto no número anterior não se aplica a
microempresas, de cujo encerramento o trabalhador deve
ser informado com a antecedência prevista nos n.os 1 e 2
do artigo 363.º
5 — Verificando-se a caducidade do contrato em caso
previsto num dos números anteriores, o trabalhador tem direito a compensação calculada nos termos do artigo 366.º,
pela qual responde o património da empresa.
6 — Constitui contra-ordenação grave a violação do
disposto no número anterior.
Artigo 347.º
Insolvência e recuperação de empresa

1 — A declaração judicial de insolvência do empregador
não faz cessar o contrato de trabalho, devendo o administrador da insolvência continuar a satisfazer integralmente
as obrigações para com os trabalhadores enquanto o estabelecimento não for definitivamente encerrado.
2 — Antes do encerramento definitivo do estabelecimento, o administrador da insolvência pode fazer cessar o
contrato de trabalho de trabalhador cuja colaboração não
seja indispensável ao funcionamento da empresa.
3 — A cessação de contratos de trabalho decorrente do
encerramento do estabelecimento ou realizada nos termos
do n.º 2 deve ser antecedida de procedimento previsto nos
artigos 360.º e seguintes, com as necessárias adaptações.
4 — O disposto no número anterior não se aplica a
microempresas.
5 — O disposto no n.º 3 aplica-se em caso de processo
de insolvência que possa determinar o encerramento do
estabelecimento.
Artigo 348.º
Conversão em contrato a termo após reforma
por velhice ou idade de 70 anos

1 — Considera-se a termo o contrato de trabalho de
trabalhador que permaneça ao serviço decorridos 30 dias
sobre o conhecimento, por ambas as partes, da sua reforma
por velhice.
2 — No caso previsto no número anterior, o contrato
fica sujeito ao regime definido neste Código para o con-

993

Diário da República, 1.ª série — N.º 30 — 12 de Fevereiro de 2009
trato a termo resolutivo, com as necessárias adaptações e
as seguintes especificidades:
a) É dispensada a redução do contrato a escrito;
b) O contrato vigora pelo prazo de seis meses, renovando-se por períodos iguais e sucessivos, sem sujeição a limites
máximos;
c) A caducidade do contrato fica sujeita a aviso prévio
de 60 ou 15 dias, consoante a iniciativa pertença ao empregador ou ao trabalhador;
d) A caducidade não determina o pagamento de qualquer
compensação ao trabalhador.
3 — O disposto nos números anteriores é aplicável a
contrato de trabalho de trabalhador que atinja 70 anos de
idade sem ter havido reforma.
SECÇÃO III
Revogação de contrato de trabalho

Artigo 349.º
Cessação de contrato de trabalho por acordo

1 — O empregador e o trabalhador podem fazer cessar
o contrato de trabalho por acordo.
2 — O acordo de revogação deve constar de documento
assinado por ambas as partes, ficando cada uma com um
exemplar.
3 — O documento deve mencionar expressamente a
data de celebração do acordo e a de início da produção
dos respectivos efeitos.
4 — As partes podem, simultaneamente, acordar outros
efeitos, dentro dos limites da lei.
5 — Se, no acordo ou conjuntamente com este, as partes estabelecerem uma compensação pecuniária global
para o trabalhador, presume-se que esta inclui os créditos
vencidos à data da cessação do contrato ou exigíveis em
virtude desta.
6 — Constitui contra-ordenação leve a violação do disposto nos n.os 2 ou 3.
Artigo 350.º
Cessação do acordo de revogação

1 — O trabalhador pode fazer cessar o acordo de revogação do contrato de trabalho mediante comunicação
escrita dirigida ao empregador, até ao sétimo dia seguinte
à data da respectiva celebração.
2 — O trabalhador, caso não possa assegurar a recepção
da comunicação no prazo previsto no número anterior, deve
remetê-la por carta registada com aviso de recepção, no
dia útil subsequente ao fim do prazo.
3 — A cessação prevista no n.º 1 só é eficaz se, em
simultâneo com a comunicação, o trabalhador entregar ou
puser, por qualquer forma, à disposição do empregador a
totalidade do montante das compensações pecuniárias pagas em cumprimento do acordo, ou por efeito da cessação
do contrato de trabalho.
4 — Exceptua-se do disposto nos números anteriores o
acordo de revogação devidamente datado e cujas assinaturas sejam objecto de reconhecimento notarial presencial,
nos termos da lei.

SECÇÃO IV
Despedimento por iniciativa do empregador
SUBSECÇÃO I

Modalidades de despedimento
DIVISÃO I

Despedimento por facto imputável
ao trabalhador

Artigo 351.º
Noção de justa causa de despedimento

1 — Constitui justa causa de despedimento o comportamento culposo do trabalhador que, pela sua gravidade e
consequências, torne imediata e praticamente impossível
a subsistência da relação de trabalho.
2 — Constituem, nomeadamente, justa causa de despedimento os seguintes comportamentos do trabalhador:
a) Desobediência ilegítima às ordens dadas por responsáveis hierarquicamente superiores;
b) Violação de direitos e garantias de trabalhadores da
empresa;
c) Provocação repetida de conflitos com trabalhadores
da empresa;
d) Desinteresse repetido pelo cumprimento, com a diligência devida, de obrigações inerentes ao exercício do
cargo ou posto de trabalho a que está afecto;
e) Lesão de interesses patrimoniais sérios da empresa;
f) Falsas declarações relativas à justificação de faltas;
g) Faltas não justificadas ao trabalho que determinem
directamente prejuízos ou riscos graves para a empresa, ou
cujo número atinja, em cada ano civil, cinco seguidas ou
10 interpoladas, independentemente de prejuízo ou risco;
h) Falta culposa de observância de regras de segurança
e saúde no trabalho;
i) Prática, no âmbito da empresa, de violências físicas,
injúrias ou outras ofensas punidas por lei sobre trabalhador
da empresa, elemento dos corpos sociais ou empregador
individual não pertencente a estes, seus delegados ou representantes;
j) Sequestro ou em geral crime contra a liberdade das
pessoas referidas na alínea anterior;
l) Incumprimento ou oposição ao cumprimento de decisão judicial ou administrativa;
m) Reduções anormais de produtividade.
3 — Na apreciação da justa causa, deve atender-se, no
quadro de gestão da empresa, ao grau de lesão dos interesses do empregador, ao carácter das relações entre as partes
ou entre o trabalhador e os seus companheiros e às demais
circunstâncias que no caso sejam relevantes.
Artigo 352.º
Inquérito prévio

Caso o procedimento prévio de inquérito seja necessário
para fundamentar a nota de culpa, o seu início interrompe
a contagem dos prazos estabelecidos nos n.os 1 ou 2 do
artigo 329.º, desde que ocorra nos 30 dias seguintes à
suspeita de comportamentos irregulares, o procedimento
seja conduzido de forma diligente e a nota de culpa seja
notificada até 30 dias após a conclusão do mesmo.
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Artigo 353.º
Nota de culpa

1 — No caso em que se verifique algum comportamento
susceptível de constituir justa causa de despedimento, o
empregador comunica, por escrito, ao trabalhador que o tenha praticado a intenção de proceder ao seu despedimento,
juntando nota de culpa com a descrição circunstanciada
dos factos que lhe são imputados.
2 — Na mesma data, o empregador remete cópias da
comunicação e da nota de culpa à comissão de trabalhadores e, caso o trabalhador seja representante sindical, à
associação sindical respectiva.
3 — A notificação da nota de culpa ao trabalhador interrompe a contagem dos prazos estabelecidos nos n.os 1
ou 2 do artigo 329.º
4 — Constitui contra-ordenação grave, ou muito grave
no caso de representante sindical, o despedimento de trabalhador com violação do disposto nos n.os 1 ou 2.
Artigo 354.º
Suspensão preventiva de trabalhador

1 — Com a notificação da nota de culpa, o empregador
pode suspender preventivamente o trabalhador cuja presença na empresa se mostrar inconveniente, mantendo o
pagamento da retribuição.
2 — A suspensão a que se refere o número anterior
pode ser determinada nos 30 dias anteriores à notificação,
desde que o empregador justifique, por escrito, que, tendo
em conta indícios de factos imputáveis ao trabalhador, a
presença deste na empresa é inconveniente, nomeadamente
para a averiguação de tais factos, e que ainda não foi possível elaborar a nota de culpa.
Artigo 355.º
Resposta à nota de culpa

1 — O trabalhador dispõe de 10 dias úteis para consultar
o processo e responder à nota de culpa, deduzindo por escrito os elementos que considera relevantes para esclarecer
os factos e a sua participação nos mesmos, podendo juntar
documentos e solicitar as diligências probatórias que se
mostrem pertinentes para o esclarecimento da verdade.
2 — Constitui contra-ordenação grave, ou muito grave
no caso de representante sindical, o despedimento de trabalhador com violação do disposto no número anterior.
Artigo 356.º
Instrução

1 — Cabe ao empregador decidir a realização das diligências probatórias requeridas na resposta à nota de culpa.
2 — Se o despedimento respeitar a trabalhadora grávida,
puérpera ou lactante ou a trabalhador no gozo de licença
parental, o empregador, por si ou através de instrutor que
tenha nomeado, deve realizar as diligências probatórias
requeridas na resposta à nota de culpa, a menos que as considere patentemente dilatórias ou impertinentes, devendo
neste caso alegá-lo fundamentadamente por escrito.
3 — Quando haja lugar à instrução requerida pelo trabalhador, o empregador não é obrigado a proceder à audição
de mais de três testemunhas por cada facto descrito na nota
de culpa, nem mais de 10 no total.

4 — O trabalhador deve assegurar a comparência das
testemunhas que indicar.
5 — Após a recepção da resposta à nota de culpa ou
a conclusão das diligências probatórias, o empregador
apresenta cópia integral do processo à comissão de trabalhadores e, caso o trabalhador seja representante sindical,
à associação sindical respectiva, que podem, no prazo de
cinco dias úteis, fazer juntar ao processo o seu parecer
fundamentado.
6 — Para efeito do número anterior, o trabalhador pode
comunicar ao empregador, nos três dias úteis posteriores à
recepção da nota de culpa, que o parecer sobre o processo é
emitido por determinada associação sindical, não havendo
neste caso lugar a apresentação de cópia do processo à
comissão de trabalhadores.
7 — Constitui contra-ordenação grave, ou muito grave
no caso de representante sindical, o despedimento de trabalhador com violação do disposto nos n.os 2, 5 ou 6.
Artigo 357.º
Decisão de despedimento por facto
imputável ao trabalhador

1 — Recebidos os pareceres referidos no n.º 5 do artigo anterior ou decorrido o prazo para o efeito, o empregador
dispõe de 30 dias para proferir a decisão de despedimento,
sob pena de caducidade do direito de aplicar a sanção.
2 — Quando não exista comissão de trabalhadores e o
trabalhador não seja representante sindical, o prazo referido
no número anterior conta-se a partir da data da conclusão
da última diligência de instrução.
3 — Se o empregador optar por não realizar as diligências probatórias requeridas pelo trabalhador, a decisão só
pode ser tomada depois de decorridos cinco dias úteis após
a recepção dos pareceres dos representantes dos trabalhadores, ou o decurso do prazo para o efeito ou, caso não
exista comissão de trabalhadores e o trabalhador não seja
representante sindical, após a recepção da resposta à nota
de culpa ou o decurso do prazo para este efeito.
4 — Na decisão são ponderadas as circunstâncias do
caso, nomeadamente as referidas no n.º 3 do artigo 351.º, a
adequação do despedimento à culpabilidade do trabalhador
e os pareceres dos representantes dos trabalhadores, não
podendo ser invocados factos não constantes da nota de
culpa ou da resposta do trabalhador, salvo se atenuarem
a responsabilidade.
5 — A decisão deve ser fundamentada e constar de documento escrito.
6 — A decisão é comunicada, por cópia ou transcrição, ao trabalhador, à comissão de trabalhadores, ou à
associação sindical respectiva, caso aquele seja representante sindical ou na situação a que se refere o n.º 6 do
artigo anterior.
7 — A decisão determina a cessação do contrato logo
que chega ao poder do trabalhador ou é dele conhecida ou,
ainda, quando só por culpa do trabalhador não foi por ele
oportunamente recebida.
8 — Constitui contra-ordenação grave, ou muito grave
no caso de representante sindical, o despedimento de trabalhador com violação do disposto nos n.os 1 a 3 e 5 a 7.
Artigo 358.º
Procedimento em caso de microempresa

1 — No procedimento de despedimento em microempresa, caso o trabalhador não seja membro de comissão de
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trabalhadores ou representante sindical, são dispensadas as
formalidades previstas no n.º 2 do artigo 353.º, no n.º 5 do
artigo 356.º e nos n.os 1, 2, 3 e 6 do artigo anterior, sendo
aplicável o disposto nos números seguintes.
2 — Na ponderação e fundamentação da decisão, é
aplicável o disposto no n.º 4 do artigo anterior, com excepção da referência a pareceres de representantes dos
trabalhadores.
3 — O empregador pode proferir a decisão dentro dos
seguintes prazos:
a) Se o trabalhador não responder à nota de culpa,
30 dias a contar do termo do prazo para resposta à mesma;
b) Caso realize as diligências probatórias requeridas
pelo trabalhador, 30 dias a contar da conclusão da última
diligência;
c) Caso opte por não realizar as diligências probatórias
requeridas pelo trabalhador, decorridos cinco dias úteis
após a recepção da resposta à nota de culpa, e até 30 dias
após esta data.
4 — Se o empregador não proferir a decisão até ao
termo do prazo referido em qualquer das alíneas do número
anterior, o direito de aplicar a sanção caduca.
5 — A decisão é comunicada, por cópia ou transcrição,
ao trabalhador.
6 — Constitui contra-ordenação grave a violação do
disposto nos n.os 3 ou 5.
DIVISÃO II

Despedimento colectivo

Artigo 359.º
Noção de despedimento colectivo

1 — Considera-se despedimento colectivo a cessação
de contratos de trabalho promovida pelo empregador e
operada simultânea ou sucessivamente no período de três
meses, abrangendo, pelo menos, dois ou cinco trabalhadores, conforme se trate, respectivamente, de microempresa
ou de pequena empresa, por um lado, ou de média ou
grande empresa, por outro, sempre que aquela ocorrência
se fundamente em encerramento de uma ou várias secções
ou estrutura equivalente ou redução do número de trabalhadores determinada por motivos de mercado, estruturais
ou tecnológicos.
2 — Para efeitos do disposto no número anterior consideram-se, nomeadamente:
a) Motivos de mercado — redução da actividade da empresa provocada pela diminuição previsível da procura de
bens ou serviços ou impossibilidade superveniente, prática
ou legal, de colocar esses bens ou serviços no mercado;
b) Motivos estruturais — desequilíbrio económico-financeiro, mudança de actividade, reestruturação da
organização produtiva ou substituição de produtos dominantes;
c) Motivos tecnológicos — alterações nas técnicas ou
processos de fabrico, automatização de instrumentos de
produção, de controlo ou de movimentação de cargas,
bem como informatização de serviços ou automatização
de meios de comunicação.

Artigo 360.º
Comunicações em caso de despedimento colectivo

1 — O empregador que pretenda proceder a um despedimento colectivo comunica essa intenção, por escrito,
à comissão de trabalhadores ou, na sua falta, à comissão
intersindical ou às comissões sindicais da empresa representativas dos trabalhadores a abranger.
2 — Da comunicação a que se refere o número anterior
devem constar:
a) Os motivos invocados para o despedimento colectivo;
b) O quadro de pessoal, discriminado por sectores organizacionais da empresa;
c) Os critérios para selecção dos trabalhadores a despedir;
d) O número de trabalhadores a despedir e as categorias
profissionais abrangidas;
e) O período de tempo no decurso do qual se pretende
efectuar o despedimento;
f) O método de cálculo de compensação a conceder
genericamente aos trabalhadores a despedir, se for caso
disso, sem prejuízo da compensação estabelecida no artigo 366.º ou em instrumento de regulamentação colectiva
de trabalho.
3 — Na falta das entidades referidas no n.º 1, o empregador comunica a intenção de proceder ao despedimento,
por escrito, a cada um dos trabalhadores que possam ser
abrangidos, os quais podem designar, de entre eles, no
prazo de cinco dias úteis a contar da recepção da comunicação, uma comissão representativa com o máximo de
três ou cinco membros consoante o despedimento abranja
até cinco ou mais trabalhadores.
4 — No caso previsto no número anterior, o empregador
envia à comissão neste referida os elementos de informação
discriminados no n.º 2.
5 — O empregador, na data em que procede à comunicação prevista no n.º 1 ou no número anterior, envia
cópia da mesma ao serviço do ministério responsável pela
área laboral com competência para o acompanhamento e
fomento da contratação colectiva.
6 — Constitui contra-ordenação grave o despedimento
efectuado com violação do disposto nos n.os 1 a 4 e constitui contra-ordenação leve o efectuado com violação do
disposto no n.º 5.
Artigo 361.º
Informações e negociação em caso
de despedimento colectivo

1 — Nos cinco dias posteriores à data do acto previsto
nos n.os 1 ou 4 do artigo anterior, o empregador promove
uma fase de informações e negociação com a estrutura
representativa dos trabalhadores, com vista a um acordo
sobre a dimensão e efeitos das medidas a aplicar e, bem
assim, de outras medidas que reduzam o número de trabalhadores a despedir, designadamente:
a) Suspensão de contratos de trabalho;
b) Redução de períodos normais de trabalho;
c) Reconversão ou reclassificação profissional;
d) Reforma antecipada ou pré-reforma.
2 — A aplicação de medida prevista na alínea a) ou b)
do número anterior a trabalhadores abrangidos por pro-
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cedimento de despedimento colectivo não está sujeita ao
disposto nos artigos 299.º e 300.º
3 — A aplicação de medida prevista na alínea c) ou d)
do n.º 1 depende de acordo do trabalhador.
4 — O empregador e a estrutura representativa dos trabalhadores podem fazer-se assistir cada qual por um perito
nas reuniões de negociação.
5 — Deve ser elaborada acta das reuniões de negociação, contendo a matéria acordada, bem como as posições
divergentes das partes e as opiniões, sugestões e propostas
de cada uma.
6 — Constitui contra-ordenação grave o despedimento
efectuado com violação do disposto nos n.os 1 ou 3.
Artigo 362.º
Intervenção do ministério responsável
pela área laboral

1 — O serviço competente do ministério responsável
pela área laboral participa na negociação prevista no artigo anterior, com vista a promover a regularidade da sua
instrução substantiva e procedimental e a conciliação dos
interesses das partes.
2 — O serviço referido no número anterior, caso exista
irregularidade da instrução substantiva e procedimental,
deve advertir o empregador e, se a mesma persistir, deve
fazer constar essa menção da acta das reuniões de negociação.
3 — A pedido de qualquer das partes ou por iniciativa do
serviço referido no número anterior, os serviços regionais
do emprego e da formação profissional e da segurança
social indicam as medidas a aplicar, nas respectivas áreas,
de acordo com o enquadramento legal das soluções que
sejam adoptadas.
4 — Constitui contra-ordenação leve o impedimento à
participação do serviço competente na negociação referida
no n.º 1.
Artigo 363.º
Decisão de despedimento colectivo

1 — Celebrado o acordo ou, na falta deste, após terem
decorrido 15 dias sobre a prática do acto referido nos
n.os 1 ou 4 do artigo 360.º ou, na falta de representantes
dos trabalhadores, da comunicação referida no n.º 3 do
mesmo artigo, o empregador comunica a cada trabalhador abrangido a decisão de despedimento, com menção
expressa do motivo e da data de cessação do contrato e
indicação do montante, forma, momento e lugar de pagamento da compensação, dos créditos vencidos e dos
exigíveis por efeito da cessação do contrato de trabalho,
por escrito e com antecedência mínima, relativamente à
data da cessação, de:
a) 15 dias, no caso de trabalhador com antiguidade
inferior a um ano;
b) 30 dias, no caso de trabalhador com antiguidade igual
ou superior a um ano e inferior a cinco anos;
c) 60 dias, no caso de trabalhador com antiguidade igual
ou superior a cinco anos e inferior a 10 anos;
d) 75 dias, no caso de trabalhador com antiguidade igual
ou superior a 10 anos.
2 — No caso de o despedimento abranger ambos os
cônjuges ou pessoas que vivam em união de facto, a comunicação prevista no número anterior deverá ser feita

com a antecedência mínima prevista no escalão imediatamente superior ao que seria aplicável se apenas um deles
integrasse o despedimento.
3 — Na data em que envia a comunicação aos trabalhadores, o empregador remete:
a) Ao serviço competente do ministério responsável
pela área laboral, a acta das reuniões de negociação ou,
na sua falta, informação sobre a justificação de tal falta,
as razões que obstaram ao acordo e as posições finais das
partes, bem como relação de que conste o nome de cada
trabalhador, morada, datas de nascimento e de admissão
na empresa, situação perante a segurança social, profissão,
categoria, retribuição, a medida decidida e a data prevista
para a sua aplicação;
b) À estrutura representativa dos trabalhadores, cópia
da relação referida na alínea anterior.
4 — Não sendo observado o prazo mínimo de aviso
prévio, o contrato cessa decorrido o período de aviso prévio em falta a contar da comunicação de despedimento,
devendo o empregador pagar a retribuição correspondente
a este período.
5 — O pagamento da compensação, dos créditos vencidos e dos exigíveis por efeito da cessação do contrato
de trabalho deve ser efectuado até ao termo do prazo de
aviso prévio, salvo em situação prevista no artigo 347.º
ou regulada em legislação especial sobre recuperação de
empresas e reestruturação de sectores económicos.
6 — Constitui contra-ordenação grave o despedimento
efectuado com violação do disposto nos n.os 1, 2 ou 5 e
constitui contra-ordenação leve a violação do disposto
no n.º 3.
Artigo 364.º
Crédito de horas durante o aviso prévio

1 — Durante o prazo de aviso prévio, o trabalhador tem
direito a um crédito de horas correspondente a dois dias de
trabalho por semana, sem prejuízo da retribuição.
2 — O crédito de horas pode ser dividido por alguns
ou todos os dias da semana, por iniciativa do trabalhador.
3 — O trabalhador deve comunicar ao empregador a
utilização do crédito de horas, com três dias de antecedência, salvo motivo atendível.
4 — Constitui contra-ordenação leve a violação do disposto neste artigo.
Artigo 365.º
Denúncia do contrato pelo trabalhador
durante o aviso prévio

Durante o prazo de aviso prévio, o trabalhador pode
denunciar o contrato de trabalho, mediante declaração
com a antecedência mínima de três dias úteis, mantendo
o direito a compensação.
Artigo 366.º
Compensação por despedimento colectivo

1 — Em caso de despedimento colectivo, o trabalhador
tem direito a compensação correspondente a um mês de
retribuição base e diuturnidades por cada ano completo
de antiguidade.
2 — Em caso de fracção de ano, a compensação é calculada proporcionalmente.
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3 — A compensação não pode ser inferior a três meses
de retribuição base e diuturnidades.
4 — Presume-se que o trabalhador aceita o despedimento quando recebe a compensação prevista neste artigo.
5 — A presunção referida no número anterior pode ser
ilidida desde que, em simultâneo, o trabalhador entregue
ou ponha, por qualquer forma, à disposição do empregador
a totalidade da compensação pecuniária recebida.
6 — Constitui contra-ordenação grave a violação do
disposto nos n.os 1 ou 2.
DIVISÃO III

Despedimento por extinção
de posto de trabalho

Artigo 367.º
Noção de despedimento por extinção
de posto de trabalho

1 — Considera-se despedimento por extinção de posto
de trabalho a cessação de contrato de trabalho promovida
pelo empregador e fundamentada nessa extinção, quando
esta seja devida a motivos de mercado, estruturais ou tecnológicos, relativos à empresa.
2 — Entende-se por motivos de mercado, estruturais ou
tecnológicos os como tal referidos no n.º 2 do artigo 359.º
Artigo 368.º
Requisitos de despedimento por extinção
de posto de trabalho

1 — O despedimento por extinção de posto de trabalho
só pode ter lugar desde que se verifiquem os seguintes
requisitos:
a) Os motivos indicados não sejam devidos a conduta
culposa do empregador ou do trabalhador;
b) Seja praticamente impossível a subsistência da relação de trabalho;
c) Não existam, na empresa, contratos de trabalho a
termo para tarefas correspondentes às do posto de trabalho
extinto;
d) Não seja aplicável o despedimento colectivo.
2 — Havendo na secção ou estrutura equivalente uma
pluralidade de postos de trabalho de conteúdo funcional
idêntico, para concretização do posto de trabalho a extinguir, o empregador deve observar, por referência aos
respectivos titulares, a seguinte ordem de critérios:
a) Menor antiguidade no posto de trabalho;
b) Menor antiguidade na categoria profissional;
c) Classe inferior da mesma categoria profissional;
d) Menor antiguidade na empresa.
3 — O trabalhador que, nos três meses anteriores ao
início do procedimento para despedimento, tenha sido
transferido para posto de trabalho que venha a ser extinto,
tem direito a ser reafectado ao posto de trabalho anterior
caso ainda exista, com a mesma retribuição base.
4 — Para efeito da alínea b) do n.º 1, uma vez extinto
o posto de trabalho, considera-se que a subsistência da
relação de trabalho é praticamente impossível quando
o empregador não disponha de outro compatível com a
categoria profissional do trabalhador.
5 — O despedimento por extinção do posto de trabalho
só pode ter lugar desde que, até ao termo do prazo de aviso

prévio, seja posta à disposição do trabalhador a compensação devida, bem como os créditos vencidos e os exigíveis
por efeito da cessação do contrato de trabalho.
6 — Constitui contra-ordenação grave o despedimento
com violação do disposto nas alíneas c) e d) do n.º 1 e nos
n.os 2 ou 3.
Artigo 369.º
Comunicações em caso de despedimento
por extinção de posto de trabalho

1 — No caso de despedimento por extinção de posto de
trabalho, o empregador comunica, por escrito, à comissão
de trabalhadores ou, na sua falta, à comissão intersindical
ou comissão sindical, ao trabalhador envolvido e ainda,
caso este seja representante sindical, à associação sindical
respectiva:
a) A necessidade de extinguir o posto de trabalho, indicando os motivos justificativos e a secção ou unidade
equivalente a que respeita;
b) A necessidade de despedir o trabalhador afecto ao
posto de trabalho a extinguir e a sua categoria profissional.
2 — Constitui contra-ordenação grave o despedimento
efectuado com violação do disposto no número anterior.
Artigo 370.º
Consultas em caso de despedimento por extinção
de posto de trabalho

1 — Nos 10 dias posteriores à comunicação prevista no
artigo anterior, a estrutura representativa dos trabalhadores, o trabalhador envolvido e ainda, caso este seja representante sindical, a associação sindical respectiva podem
transmitir ao empregador o seu parecer fundamentado,
nomeadamente sobre os motivos invocados, os requisitos
previstos no n.º 1 do artigo 368.º ou as prioridades a que se
refere o n.º 2 do mesmo artigo, bem como as alternativas
que permitam atenuar os efeitos do despedimento.
2 — Qualquer entidade referida no número anterior
pode, nos três dias úteis posteriores à comunicação do empregador, solicitar ao serviço com competência inspectiva
do ministério responsável pela área laboral a verificação
dos requisitos previstos nas alíneas c) e d) do n.º 1 e no
n.º 2 do artigo 368.º, informando simultaneamente do facto
o empregador.
3 — O serviço a que se refere o número anterior elabora
e envia ao requerente e ao empregador relatório sobre a
matéria sujeita a verificação, no prazo de sete dias após a
recepção do requerimento.
Artigo 371.º
Decisão de despedimento por extinção
de posto de trabalho

1 — Decorridos cinco dias a contar do termo do prazo
previsto no n.º 1 do artigo anterior, ou, sendo caso disso,
a contar da recepção do relatório a que se refere o n.º 3
do mesmo artigo ou do termo do prazo para o seu envio,
o empregador pode proceder ao despedimento.
2 — A decisão de despedimento é proferida por escrito,
dela constando:
a) Motivo da extinção do posto de trabalho;
b) Confirmação dos requisitos previstos no n.º 1 do
artigo 368.º, com menção, sendo caso disso, da recusa de
alternativa proposta ao trabalhador;
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c) Prova da aplicação do critério de prioridades, caso
se tenha verificado oposição a esta;
d) Montante, forma, momento e lugar do pagamento da
compensação e dos créditos vencidos e dos exigíveis por
efeito da cessação do contrato de trabalho;
e) Data da cessação do contrato.

2 — Verifica-se ainda inadaptação de trabalhador afecto
a cargo de complexidade técnica ou de direcção quando
não se cumpram os objectivos previamente acordados,
por escrito, em consequência do seu modo de exercício
de funções e seja praticamente impossível a subsistência
da relação de trabalho.

3 — O empregador comunica a decisão, por cópia ou
transcrição, ao trabalhador, às entidades referidas no n.º 1
do artigo 369.º e, bem assim, ao serviço com competência
inspectiva do ministério responsável pela área laboral,
com antecedência mínima, relativamente à data da cessação, de:

Artigo 375.º

a) 15 dias, no caso de trabalhador com antiguidade
inferior a um ano;
b) 30 dias, no caso de trabalhador com antiguidade igual
ou superior a um ano e inferior a cinco anos;
c) 60 dias, no caso de trabalhador com antiguidade igual
ou superior a cinco anos e inferior a 10 anos;
d) 75 dias, no caso de trabalhador com antiguidade igual
ou superior a 10 anos.
4 — O pagamento da compensação, dos créditos vencidos e dos exigíveis por efeito da cessação do contrato
de trabalho deve ser efectuado até ao termo do prazo de
aviso prévio.
5 — Constitui contra-ordenação grave o despedimento
efectuado com violação do disposto nos n.os 1 ou 2 ou do
aviso prévio referido no n.º 3, e constitui contra-ordenação
leve a violação do disposto no n.º 3.
Artigo 372.º
Direitos de trabalhador em caso de despedimento
por extinção de posto de trabalho

Ao trabalhador despedido por extinção de posto de
trabalho aplica-se o disposto no n.º 4 do artigo 363.º e nos
artigos 364.º a 366.º
DIVISÃO IV

Despedimento por inadaptação

Artigo 373.º
Noção de despedimento por inadaptação

Considera-se despedimento por inadaptação a cessação
de contrato de trabalho promovida pelo empregador e fundamentada em inadaptação superveniente do trabalhador
ao posto de trabalho.
Artigo 374.º
Situações de inadaptação

1 — A inadaptação verifica-se em qualquer das situações previstas nas alíneas seguintes, quando, sendo determinada pelo modo de exercício de funções do trabalhador,
torne praticamente impossível a subsistência da relação
de trabalho:
a) Redução continuada de produtividade ou de qualidade;
b) Avarias repetidas nos meios afectos ao posto de trabalho;
c) Riscos para a segurança e saúde do trabalhador, de
outros trabalhadores ou de terceiros.

Requisitos de despedimento por inadaptação

1 — O despedimento por inadaptação em situação referida no n.º 1 do artigo anterior só pode ter lugar desde que,
cumulativamente, se verifiquem os seguintes requisitos:
a) Tenham sido introduzidas modificações no posto de
trabalho resultantes de alterações nos processos de fabrico
ou de comercialização, de novas tecnologias ou equipamentos baseados em diferente ou mais complexa tecnologia, nos seis meses anteriores ao início do procedimento;
b) Tenha sido ministrada formação profissional adequada às modificações do posto de trabalho, sob controlo
pedagógico da autoridade competente ou de entidade formadora certificada;
c) Tenha sido facultado ao trabalhador, após a formação, um período de adaptação de, pelo menos, 30 dias, no
posto de trabalho ou fora dele sempre que o exercício de
funções naquele posto seja susceptível de causar prejuízos
ou riscos para a segurança e saúde do trabalhador, de outros
trabalhadores ou de terceiros;
d) Não exista na empresa outro posto de trabalho disponível e compatível com a qualificação profissional do
trabalhador;
e) A situação de inadaptação não decorra de falta de
condições de segurança e saúde no trabalho imputável ao
empregador.
2 — O trabalhador que, nos três meses anteriores ao
início do procedimento para despedimento, tenha sido
transferido para posto de trabalho em relação ao qual se
verifique a inadaptação tem direito a ser reafectado ao
posto de trabalho anterior caso ainda exista, com a mesma
retribuição base.
3 — O despedimento por inadaptação em situação referida no n.º 2 do artigo anterior só pode ter lugar desde
que se verifique o requisito referido na alínea e) do n.º 1
e, ainda, tenha havido introdução de novos processos de
fabrico, de novas tecnologias ou equipamentos baseados
em diferente ou mais complexa tecnologia, que implique
modificação das funções relativas ao posto de trabalho.
4 — O despedimento só pode ter lugar desde que seja
posta à disposição do trabalhador a compensação devida.
5 — Constitui contra-ordenação grave a violação do
disposto neste artigo.
Artigo 376.º
Comunicações em caso de despedimento
por inadaptação

1 — No caso de despedimento por inadaptação, o empregador comunica, por escrito, à comissão de trabalhadores ou, na sua falta, à comissão intersindical ou comissão
sindical, ao trabalhador e, caso este seja representante
sindical, à associação sindical respectiva:
a) A necessidade de fazer cessar o contrato de trabalho,
indicando os motivos justificativos;
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b) As modificações introduzidas no posto de trabalho
e os resultados da formação profissional e do período de
adaptação, de acordo com as alíneas a) a c) do n.º 1 do
artigo anterior;
c) A inexistência na empresa de outro posto de trabalho disponível e compatível com a qualificação profissional do trabalhador, de acordo com a alínea d) do n.º 1 do
artigo anterior.
2 — Constitui contra-ordenação grave o despedimento
efectuado com violação do disposto neste artigo.
Artigo 377.º
Consultas em caso de despedimento
por inadaptação

Nos 10 dias posteriores à comunicação prevista no artigo anterior, a estrutura representativa dos trabalhadores, o
trabalhador envolvido e ainda, caso este seja representante
sindical, a associação sindical respectiva podem transmitir
ao empregador o seu parecer fundamentado, nomeadamente sobre os motivos justificativos do despedimento,
podendo ainda o trabalhador apresentar os meios de prova
que considere pertinentes.
Artigo 378.º
Decisão de despedimento por inadaptação

1 — Decorridos cinco dias sobre o termo do prazo a que
se refere o artigo anterior, o empregador pode proceder
ao despedimento, mediante decisão fundamentada e por
escrito de que constem:
a) Motivo da cessação do contrato de trabalho;
b) Confirmação dos requisitos previstos no artigo 375.º,
com menção, sendo caso disso, da recusa de alternativa
proposta ao trabalhador;
c) Montante, forma, momento e lugar do pagamento da
compensação e dos créditos vencidos e dos exigíveis por
efeito da cessação do contrato de trabalho;
d) Data da cessação do contrato.
2 — O empregador comunica a decisão, por cópia ou
transcrição, ao trabalhador, às entidades referidas no n.º 1
do artigo 376.º e, bem assim, ao serviço com competência
inspectiva do ministério responsável pela área laboral,
com antecedência mínima, relativamente à data da cessação, de:
a) 15 dias, no caso de trabalhador com antiguidade
inferior a um ano;
b) 30 dias, no caso de trabalhador com antiguidade igual
ou superior a um ano e inferior a cinco anos;
c) 60 dias, no caso de trabalhador com antiguidade igual
ou superior a cinco anos e inferior a 10 anos;
d) 75 dias, no caso de trabalhador com antiguidade igual
ou superior a 10 anos.
3 — Constitui contra-ordenação grave o despedimento
efectuado com violação do disposto no n.º 1 ou do aviso
prévio referido no n.º 2, e constitui contra-ordenação leve
a violação do disposto no n.º 2, no que respeita à falta de
comunicação às entidades e ao serviço nele referidos.

Artigo 379.º
Direitos de trabalhador em caso de despedimento
por inadaptação

A trabalhador despedido por inadaptação aplica-se o
disposto no n.º 4 do artigo 363.º e nos artigos 364.º a 366.º
Artigo 380.º
Manutenção do nível de emprego

1 — Nos 90 dias seguintes a despedimento por inadaptação, deve ser assegurada a manutenção do nível de emprego na empresa, por meio de admissão ou transferência
de trabalhador no decurso de procedimento tendente a
despedimento por facto que não lhe seja imputável.
2 — Em caso de incumprimento do disposto no número
anterior, o serviço com competência inspectiva do ministério responsável pela área laboral notifica o empregador
para que assegure a manutenção do nível de emprego, em
prazo não superior a 30 dias.
3 — Constitui contra-ordenação grave o despedimento
efectuado com violação do disposto nos n.os 1 ou 2, sendo
a violação do n.º 2 punível com o dobro da coima.
SUBSECÇÃO II

Ilicitude de despedimento

Artigo 381.º
Fundamentos gerais de ilicitude de despedimento

Sem prejuízo do disposto nos artigos seguintes ou em
legislação específica, o despedimento por iniciativa do
empregador é ilícito:
a) Se for devido a motivos políticos, ideológicos, étnicos ou religiosos, ainda que com invocação de motivo
diverso;
b) Se o motivo justificativo do despedimento for declarado improcedente;
c) Se não for precedido do respectivo procedimento;
d) Em caso de trabalhadora grávida, puérpera ou lactante
ou de trabalhador durante o gozo de licença parental inicial,
em qualquer das suas modalidades, se não for solicitado o
parecer prévio da entidade competente na área da igualdade
de oportunidades entre homens e mulheres.
Artigo 382.º
Ilicitude de despedimento por facto
imputável ao trabalhador

1 — O despedimento por facto imputável ao trabalhador
é ainda ilícito se tiverem decorrido os prazos estabelecidos
nos n.os 1 ou 2 do artigo 329.º, ou se o respectivo procedimento for inválido.
2 — O procedimento é inválido se:
a) Faltar a nota de culpa, ou se esta não for escrita ou não
contiver a descrição circunstanciada dos factos imputados
ao trabalhador;
b) Faltar a comunicação da intenção de despedimento
junta à nota de culpa;
c) Não tiver sido respeitado o direito do trabalhador a
consultar o processo ou a responder à nota de culpa ou,
ainda, o prazo para resposta à nota de culpa;
d) A comunicação ao trabalhador da decisão de despedimento e dos seus fundamentos não for feita por escrito,
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ou não esteja elaborada nos termos do n.º 4 do artigo 357.º
ou do n.º 2 do artigo 358.º
Artigo 383.º
Ilicitude de despedimento colectivo

O despedimento colectivo é ainda ilícito se o empregador:
a) Não tiver feito a comunicação prevista nos n.os 1 ou
4 do artigo 360.º ou promovido a negociação prevista no
n.º 1 do artigo 361.º;
b) Não tiver observado o prazo para decidir o despedimento, referido no n.º 1 do artigo 363.º;
c) Não tiver posto à disposição do trabalhador despedido, até ao termo do prazo de aviso prévio, a compensação
a que se refere o artigo 366.º e os créditos vencidos ou
exigíveis em virtude da cessação do contrato de trabalho, sem prejuízo do disposto na parte final do n.º 4 do
artigo 363.º
Artigo 384.º
Ilicitude de despedimento por extinção
de posto de trabalho

O despedimento por extinção de posto de trabalho é
ainda ilícito se o empregador:
a) Não cumprir os requisitos do n.º 1 do artigo 368.º;
b) Não respeitar os critérios de concretização de postos
de trabalho a extinguir referidos no n.º 2 do artigo 368.º;
c) Não tiver feito as comunicações previstas no artigo 369.º;
d) Não tiver colocado à disposição do trabalhador despedido, até ao termo do prazo de aviso prévio, a compensação
a que se refere o artigo 366.º por remissão do artigo 372.º
e os créditos vencidos ou exigíveis em virtude da cessação
do contrato de trabalho.
Artigo 385.º
Ilicitude de despedimento por inadaptação

O despedimento por inadaptação é ainda ilícito se o
empregador:
a) Não cumprir os requisitos do n.º 1 do artigo 375.º;
b) Não tiver feito as comunicações previstas no artigo 376.º;
c) Não tiver posto à disposição do trabalhador despedido, até ao termo do prazo de aviso prévio, a compensação
a que se refere o artigo 366.º por remissão do artigo 379.º
e os créditos vencidos ou exigíveis em virtude da cessação
do contrato de trabalho.
Artigo 386.º
Suspensão de despedimento

O trabalhador pode requerer a suspensão preventiva do
despedimento, no prazo de cinco dias úteis a contar da data
da recepção da comunicação de despedimento, mediante
providência cautelar regulada no Código de Processo do
Trabalho.
Artigo 387.º
Apreciação judicial do despedimento

1 — A regularidade e licitude do despedimento só pode
ser apreciada por tribunal judicial.

2 — O trabalhador pode opor-se ao despedimento,
mediante apresentação de requerimento em formulário
próprio, junto do tribunal competente, no prazo de 60 dias,
contados a partir da recepção da comunicação de despedimento ou da data de cessação do contrato, se posterior,
excepto no caso previsto no artigo seguinte.
3 — Na acção de apreciação judicial do despedimento,
o empregador apenas pode invocar factos e fundamentos
constantes de decisão de despedimento comunicada ao
trabalhador.
4 — Em casos de apreciação judicial de despedimento
por facto imputável ao trabalhador, sem prejuízo da apreciação de vícios formais, o tribunal deve sempre pronunciar-se sobre a verificação e procedência dos fundamentos
invocados para o despedimento.
Artigo 388.º
Apreciação judicial do despedimento colectivo

1 — A ilicitude do despedimento colectivo só pode ser
declarada por tribunal judicial.
2 — A acção de impugnação do despedimento colectivo
deve ser intentada no prazo de seis meses contados da data
da cessação do contrato.
3 — É aplicável à acção de impugnação do despedimento colectivo o disposto no n.º 3 do artigo anterior.
Artigo 389.º
Efeitos da ilicitude de despedimento

1 — Sendo o despedimento declarado ilícito, o empregador é condenado:
a) A indemnizar o trabalhador por todos os danos causados, patrimoniais e não patrimoniais;
b) Na reintegração do trabalhador no mesmo estabelecimento da empresa, sem prejuízo da sua categoria e
antiguidade, salvo nos casos previstos nos artigos 391.º
e 392.º
2 — No caso de mera irregularidade fundada em deficiência de procedimento por omissão das diligências
probatórias referidas nos n.os 2 e 3 do artigo 356.º, ou a
inobservância do prazo referido no n.º 3 do artigo 357.º,
se forem declarados procedentes os motivos justificativos
invocados para o despedimento, o trabalhador tem apenas
direito a indemnização correspondente a metade do valor
que resultaria da aplicação do n.º 1 do artigo 391.º
3 — Constitui contra-ordenação grave a violação do
disposto no n.º 1.
Artigo 390.º
Compensação em caso de despedimento ilícito

1 — Sem prejuízo da indemnização prevista na alínea a)
do n.º 1 do artigo anterior, o trabalhador tem direito a receber as retribuições que deixar de auferir desde o despedimento até ao trânsito em julgado da decisão do tribunal
que declare a ilicitude do despedimento.
2 — Às retribuições referidas no número anterior deduzem-se:
a) As importâncias que o trabalhador aufira com a cessação do contrato e que não receberia se não fosse o despedimento;
b) A retribuição relativa ao período decorrido desde o
despedimento até 30 dias antes da propositura da acção,

1001

Diário da República, 1.ª série — N.º 30 — 12 de Fevereiro de 2009
se esta não for proposta nos 30 dias subsequentes ao despedimento;
c) O subsídio de desemprego atribuído ao trabalhador no
período referido no n.º 1, devendo o empregador entregar
essa quantia à segurança social.

ou até ao trânsito em julgado da decisão judicial, se aquele
termo ocorrer posteriormente;
b) Caso o termo ocorra depois do trânsito em julgado
da decisão judicial, na reintegração do trabalhador, sem
prejuízo da sua categoria e antiguidade.

Artigo 391.º

3 — Constitui contra-ordenação grave a violação do
disposto no número anterior.

Indemnização em substituição de reintegração
a pedido do trabalhador

1 — Em substituição da reintegração, o trabalhador
pode optar por uma indemnização, até ao termo da discussão em audiência final de julgamento, cabendo ao tribunal
determinar o seu montante, entre 15 e 45 dias de retribuição
base e diuturnidades por cada ano completo ou fracção
de antiguidade, atendendo ao valor da retribuição e ao
grau de ilicitude decorrente da ordenação estabelecida no
artigo 381.º
2 — Para efeitos do número anterior, o tribunal deve
atender ao tempo decorrido desde o despedimento até ao
trânsito em julgado da decisão judicial.
3 — A indemnização prevista no n.º 1 não pode ser
inferior a três meses de retribuição base e diuturnidades.
Artigo 392.º
Indemnização em substituição de reintegração
a pedido do empregador

1 — Em caso de microempresa ou de trabalhador que
ocupe cargo de administração ou de direcção, o empregador pode requerer ao tribunal que exclua a reintegração,
com fundamento em factos e circunstâncias que tornem o
regresso do trabalhador gravemente prejudicial e perturbador do funcionamento da empresa.
2 — O disposto no número anterior não se aplica sempre que a ilicitude do despedimento se fundar em motivo
político, ideológico, étnico ou religioso, ainda que com
invocação de motivo diverso, ou quando o fundamento
da oposição à reintegração for culposamente criado pelo
empregador.
3 — Caso o tribunal exclua a reintegração, o trabalhador
tem direito a indemnização, determinada pelo tribunal
entre 30 e 60 dias de retribuição base e diuturnidades por
cada ano completo ou fracção de antiguidade, nos termos
estabelecidos nos n.os 1 e 2 do artigo anterior, não podendo
ser inferior ao valor correspondente a seis meses de retribuição base e diuturnidades.
SUBSECÇÃO III

Despedimento por iniciativa do empregador em caso
de contrato a termo

Artigo 393.º
Regras especiais relativas a contrato
de trabalho a termo

1 — As regras gerais de cessação do contrato aplicam-se
a contrato de trabalho a termo, com as alterações constantes
do número seguinte.
2 — Sendo o despedimento declarado ilícito, o empregador é condenado:
a) No pagamento de indemnização dos danos patrimoniais e não patrimoniais, que não deve ser inferior às
retribuições que o trabalhador deixou de auferir desde o
despedimento até ao termo certo ou incerto do contrato,

SECÇÃO V
Cessação de contrato de trabalho por iniciativa
do trabalhador
SUBSECÇÃO I

Resolução de contrato de trabalho pelo trabalhador

Artigo 394.º
Justa causa de resolução

1 — Ocorrendo justa causa, o trabalhador pode fazer
cessar imediatamente o contrato.
2 — Constituem justa causa de resolução do contrato
pelo trabalhador, nomeadamente, os seguintes comportamentos do empregador:
a) Falta culposa de pagamento pontual da retribuição;
b) Violação culposa de garantias legais ou convencionais
do trabalhador;
c) Aplicação de sanção abusiva;
d) Falta culposa de condições de segurança e saúde no
trabalho;
e) Lesão culposa de interesses patrimoniais sérios do
trabalhador;
f) Ofensa à integridade física ou moral, liberdade, honra
ou dignidade do trabalhador, punível por lei, praticada pelo
empregador ou seu representante.
3 — Constituem ainda justa causa de resolução do contrato pelo trabalhador:
a) Necessidade de cumprimento de obrigação legal
incompatível com a continuação do contrato;
b) Alteração substancial e duradoura das condições de
trabalho no exercício lícito de poderes do empregador;
c) Falta não culposa de pagamento pontual da retribuição.
4 — A justa causa é apreciada nos termos do n.º 3 do
artigo 351.º, com as necessárias adaptações.
5 — Considera-se culposa a falta de pagamento pontual
da retribuição que se prolongue por período de 60 dias,
ou quando o empregador, a pedido do trabalhador, declare
por escrito a previsão de não pagamento da retribuição em
falta, até ao termo daquele prazo.
Artigo 395.º
Procedimento para resolução de contrato
pelo trabalhador

1 — O trabalhador deve comunicar a resolução do contrato ao empregador, por escrito, com indicação sucinta
dos factos que a justificam, nos 30 dias subsequentes ao
conhecimento dos factos.
2 — No caso a que se refere o n.º 5 do artigo anterior, o
prazo para resolução conta-se a partir do termo do período
de 60 dias ou da declaração do empregador.
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3 — Se o fundamento da resolução for o referido na
alínea a) do n.º 3 do artigo anterior, a comunicação deve
ser feita logo que possível.
4 — O empregador pode exigir que a assinatura do
trabalhador constante da declaração de resolução tenha
reconhecimento notarial presencial, devendo, neste caso,
mediar um período não superior a 60 dias entre a data do
reconhecimento e a da cessação do contrato.
Artigo 396.º
Indemnização devida ao trabalhador

1 — Em caso de resolução do contrato com fundamento
em facto previsto no n.º 2 do artigo 394.º, o trabalhador
tem direito a indemnização, a determinar entre 15 e 45 dias
de retribuição base e diuturnidades por cada ano completo
de antiguidade, atendendo ao valor da retribuição e ao
grau da ilicitude do comportamento do empregador, não
podendo ser inferior a três meses de retribuição base e
diuturnidades.
2 — No caso de fracção de ano de antiguidade, o valor
da indemnização é calculado proporcionalmente.
3 — O valor da indemnização pode ser superior ao que
resultaria da aplicação do n.º 1 sempre que o trabalhador
sofra danos patrimoniais e não patrimoniais de montante
mais elevado.
4 — No caso de contrato a termo, a indemnização não
pode ser inferior ao valor das retribuições vincendas.
Artigo 397.º
Revogação da resolução

1 — O trabalhador pode revogar a resolução do contrato, caso a sua assinatura constante desta não seja objecto
de reconhecimento notarial presencial, até ao sétimo dia
seguinte à data em que chegar ao poder do empregador,
mediante comunicação escrita dirigida a este.
2 — É aplicável à revogação o disposto nos n.os 2 ou 3
do artigo 350.º
Artigo 398.º
Impugnação da resolução

1 — A ilicitude da resolução do contrato pode ser declarada por tribunal judicial em acção intentada pelo empregador.
2 — A acção deve ser intentada no prazo de um ano a
contar da data da resolução.
3 — Na acção em que for apreciada a ilicitude da resolução, apenas são atendíveis para a justificar os factos
constantes da comunicação referida no n.º 1 do artigo 395.º
4 — No caso de a resolução ter sido impugnada com
base em ilicitude do procedimento previsto no n.º 1 do
artigo 395.º, o trabalhador pode corrigir o vício até ao
termo do prazo para contestar, mas só pode utilizar esta
faculdade uma vez.
Artigo 399.º
Responsabilidade do trabalhador em caso
de resolução ilícita

Não se provando a justa causa de resolução do contrato,
o empregador tem direito a indemnização dos prejuízos
causados, não inferior ao montante calculado nos termos
do artigo 401.º

SUBSECÇÃO II

Denúncia de contrato de trabalho pelo trabalhador

Artigo 400.º
Denúncia com aviso prévio

1 — O trabalhador pode denunciar o contrato independentemente de justa causa, mediante comunicação ao
empregador, por escrito, com a antecedência mínima de
30 ou 60 dias, conforme tenha, respectivamente, até dois
anos ou mais de dois anos de antiguidade.
2 — O instrumento de regulamentação colectiva de
trabalho e o contrato de trabalho podem aumentar o prazo
de aviso prévio até seis meses, relativamente a trabalhador
que ocupe cargo de administração ou direcção, ou com
funções de representação ou de responsabilidade.
3 — No caso de contrato de trabalho a termo, a denúncia
pode ser feita com a antecedência mínima de 30 ou 15 dias,
consoante a duração do contrato seja de pelo menos seis
meses ou inferior.
4 — No caso de contrato a termo incerto, para efeito do
prazo de aviso prévio a que se refere o número anterior,
atende-se à duração do contrato já decorrida.
5 — É aplicável à denúncia o disposto no n.º 4 do artigo 395.º
Artigo 401.º
Denúncia sem aviso prévio

O trabalhador que não cumpra, total ou parcialmente, o
prazo de aviso prévio estabelecido no artigo anterior deve
pagar ao empregador uma indemnização de valor igual à
retribuição base e diuturnidades correspondentes ao período em falta, sem prejuízo de indemnização por danos
causados pela inobservância do prazo de aviso prévio ou
de obrigação assumida em pacto de permanência.
Artigo 402.º
Revogação da denúncia

1 — O trabalhador pode revogar a denúncia do contrato,
caso a sua assinatura constante desta não tenha reconhecimento notarial presencial, até ao sétimo dia seguinte à
data em que a mesma chegar ao poder do empregador,
mediante comunicação escrita dirigida a este.
2 — É aplicável à revogação o disposto nos n.os 2 ou 3
do artigo 350.º
Artigo 403.º
Abandono do trabalho

1 — Considera-se abandono do trabalho a ausência
do trabalhador do serviço acompanhada de factos que,
com toda a probabilidade, revelam a intenção de não o
retomar.
2 — Presume-se o abandono do trabalho em caso de
ausência de trabalhador do serviço durante, pelo menos,
10 dias úteis seguidos, sem que o empregador seja informado do motivo da ausência.
3 — O abandono do trabalho vale como denúncia do
contrato, só podendo ser invocado pelo empregador após
comunicação ao trabalhador dos factos constitutivos do
abandono ou da presunção do mesmo, por carta registada
com aviso de recepção para a última morada conhecida
deste.
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4 — A presunção estabelecida no n.º 2 pode ser ilidida
pelo trabalhador mediante prova da ocorrência de motivo
de força maior impeditivo da comunicação ao empregador
da causa da ausência.
5 — Em caso de abandono do trabalho, o trabalhador
deve indemnizar o empregador nos termos do artigo 401.º

TÍTULO III
Direito colectivo
SUBTÍTULO I

Artigo 406.º
Proibição de actos discriminatórios

1 — É proibido e considerado nulo o acordo ou outro
acto que vise:
a) Subordinar o emprego de trabalhador à condição de
este se filiar ou não se filiar numa associação sindical ou
de se retirar daquela em que esteja inscrito;
b) Despedir, transferir ou, por qualquer modo, prejudicar
trabalhador devido ao exercício dos direitos relativos à
participação em estruturas de representação colectiva ou
à sua filiação ou não filiação sindical.

Sujeitos

2 — Constitui contra-ordenação grave a violação do
disposto no número anterior.

CAPÍTULO I

Artigo 407.º

Estruturas de representação colectiva
dos trabalhadores

Crime por violação da autonomia ou independência
sindical, ou por acto discriminatório

SECÇÃO I
Disposições gerais sobre estruturas de representação
colectiva dos trabalhadores

Artigo 404.º
Estruturas de representação colectiva
dos trabalhadores

Para defesa e prossecução colectivas dos seus direitos
e interesses, podem os trabalhadores constituir:
a) Associações sindicais;
b) Comissões de trabalhadores e subcomissões de trabalhadores;
c) Representantes dos trabalhadores para a segurança
e saúde no trabalho;
d) Outras estruturas previstas em lei específica, designadamente conselhos de empresa europeus.
Artigo 405.º
Autonomia e independência

1 — As estruturas de representação colectiva dos trabalhadores são independentes do Estado, de partidos políticos, de instituições religiosas ou associações de outra
natureza, sendo proibidos qualquer ingerência destes na
sua organização e gestão, bem como o seu recíproco financiamento.
2 — Sem prejuízo das formas de apoio previstas neste
Código, os empregadores não podem, individualmente
ou através das suas associações, promover a constituição,
manter ou financiar o funcionamento, por quaisquer meios,
de estruturas de representação colectiva dos trabalhadores ou, por qualquer modo, intervir na sua organização e
gestão, assim como impedir ou dificultar o exercício dos
seus direitos.
3 — O Estado pode apoiar as estruturas de representação
colectiva dos trabalhadores nos termos previstos na lei.
4 — O Estado não pode discriminar as estruturas de
representação colectiva dos trabalhadores relativamente
a quaisquer outras entidades.
5 — Constitui contra-ordenação grave a violação do
disposto nos n.os 1 ou 2.

1 — A entidade que viole o disposto nos n.os 1 ou 2 do
artigo 405.º ou no artigo anterior é punida com pena de
multa até 120 dias.
2 — O administrador, director, gerente ou outro trabalhador que ocupe lugar de chefia que seja responsável
por acto referido no número anterior é punido com pena
de prisão até 1 ano.
3 — Perde os direitos específicos atribuídos por este
Código o dirigente ou delegado sindical que seja condenado nos termos do número anterior.
Artigo 408.º
Crédito de horas de representantes
dos trabalhadores

1 — Beneficiam de crédito de horas, nos termos previstos neste Código ou em legislação específica, os trabalhadores eleitos para as estruturas de representação colectiva
dos trabalhadores.
2 — O crédito de horas é referido ao período normal de
trabalho e conta como tempo de serviço efectivo, inclusivamente para efeito de retribuição.
3 — Sempre que pretenda utilizar o crédito de horas,
o trabalhador deve informar o empregador, por escrito,
com a antecedência mínima de dois dias, salvo motivo
atendível.
4 — Não pode haver lugar a cumulação do crédito de
horas pelo facto de o trabalhador pertencer a mais de uma
estrutura de representação colectiva dos trabalhadores.
5 — Constitui contra-ordenação grave a violação do
disposto no n.º 1.
Artigo 409.º
Faltas de representantes dos trabalhadores

1 — A ausência de trabalhador por motivo do desempenho de funções em estrutura de representação colectiva dos
trabalhadores de que seja membro, que exceda o crédito
de horas, considera-se justificada e conta como tempo de
serviço efectivo, salvo para efeito de retribuição.
2 — A ausência de delegado sindical motivada pela
prática de actos necessários e inadiáveis no exercício das
correspondentes funções considera-se justificada, nos termos do número anterior.
3 — O trabalhador ou a estrutura de representação colectiva em que se integra comunica ao empregador, por
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escrito, as datas e o número de dias em que aquele necessita
de ausentar-se para o exercício das suas funções, com um
dia de antecedência ou, em caso de imprevisibilidade,
nas quarenta e oito horas posteriores ao primeiro dia de
ausência.
4 — A inobservância do disposto no número anterior
torna a falta injustificada.
5 — Constitui contra-ordenação grave a violação do
disposto no n.º 1.

direito de informação ou consulta, com menção expressa
da respectiva confidencialidade.
2 — O dever de confidencialidade mantém-se após a
cessação do mandato de membro de estrutura de representação colectiva dos trabalhadores.
3 — O empregador não é obrigado a prestar informações
ou a proceder a consultas cuja natureza seja susceptível
de prejudicar ou afectar gravemente o funcionamento da
empresa ou do estabelecimento.

Artigo 410.º

Artigo 413.º

Protecção em caso de procedimento disciplinar
ou despedimento

Justificação e controlo judicial em matéria
de confidencialidade de informação

1 — A suspensão preventiva de trabalhador membro
de estrutura de representação colectiva não obsta a que o
mesmo tenha acesso a locais e exerça actividades que se
compreendem no exercício das correspondentes funções.
2 — Na pendência de processo judicial para apuramento
de responsabilidade disciplinar, civil ou criminal com fundamento em exercício abusivo de direitos na qualidade
de membro de estrutura de representação colectiva dos
trabalhadores, aplica-se ao trabalhador visado o disposto
no número anterior.
3 — O despedimento de trabalhador candidato a membro de qualquer dos corpos sociais de associação sindical
ou que exerça ou haja exercido funções nos mesmos corpos sociais há menos de três anos presume-se feito sem
justa causa.
4 — A providência cautelar de suspensão de despedimento de trabalhador membro de estrutura de representação colectiva dos trabalhadores só não é decretada se o
tribunal concluir pela existência de probabilidade séria de
verificação da justa causa invocada.
5 — A acção de apreciação da licitude de despedimento
de trabalhador a que se refere o número anterior tem natureza urgente.
6 — Em caso de ilicitude de despedimento por facto
imputável ao trabalhador membro de estrutura de representação colectiva, este tem direito a optar entre a reintegração
e uma indemnização calculada nos termos do n.º 3 do artigo 392.º ou em instrumento de regulamentação colectiva
de trabalho, não inferior à retribuição base e diuturnidades
correspondentes a seis meses.

1 — A qualificação de informação como confidencial,
a não prestação de informação ou a não realização de
consulta deve ser fundamentada por escrito, com base em
critérios objectivos, assentes em exigências de gestão.
2 — A qualificação como confidencial da informação
prestada, a recusa de prestação de informação ou a não
realização de consulta pode ser impugnada pela estrutura
de representação colectiva dos trabalhadores em causa, nos
termos previstos no Código de Processo do Trabalho.

Artigo 411.º
Protecção em caso de transferência

1 — O trabalhador membro de estrutura de representação colectiva dos trabalhadores não pode ser transferido
de local de trabalho sem o seu acordo, salvo quando tal
resultar de extinção ou mudança total ou parcial do estabelecimento onde presta serviço.
2 — O empregador deve comunicar a transferência do
trabalhador a que se refere o número anterior à estrutura
a que este pertence, com antecedência igual à da comunicação feita ao trabalhador.
3 — Constitui contra-ordenação grave a violação do
disposto neste artigo.
Artigo 412.º
Informações confidenciais

1 — O membro de estrutura de representação colectiva
dos trabalhadores não pode revelar aos trabalhadores ou
a terceiros informações que tenha recebido, no âmbito de

Artigo 414.º
Exercício de direitos

1 — O membro de estrutura de representação colectiva
dos trabalhadores não pode, através do exercício dos seus
direitos ou do desempenho das suas funções, prejudicar o
normal funcionamento da empresa.
2 — O exercício abusivo de direitos por parte de membro de estrutura de representação colectiva dos trabalhadores é passível de responsabilidade disciplinar, civil ou
criminal, nos termos gerais.
SECÇÃO II
Comissões de trabalhadores
SUBSECÇÃO I

Disposições gerais sobre comissões de trabalhadores

Artigo 415.º
Princípios gerais relativos a comissões, subcomissões
e comissões coordenadoras

1 — Os trabalhadores têm direito de criar, em cada
empresa, uma comissão de trabalhadores para defesa dos
seus interesses e exercício dos direitos previstos na Constituição e na lei.
2 — Podem ser criadas subcomissões de trabalhadores
em estabelecimentos da empresa geograficamente dispersos.
3 — Qualquer trabalhador da empresa, independentemente da idade ou função, tem o direito de participar na
constituição das estruturas previstas nos números anteriores
e na aprovação dos respectivos estatutos, bem como o
direito de eleger e ser eleito.
4 — Podem ser criadas comissões coordenadoras para
melhor intervenção na reestruturação económica, para
articulação de actividades das comissões de trabalhadores constituídas nas empresas em relação de domínio ou
de grupo, bem como para o exercício de outros direitos
previstos na lei e neste Código.
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Artigo 416.º

Artigo 420.º

Personalidade e capacidade de comissão
de trabalhadores

Procedimento para reunião de trabalhadores
no local de trabalho

1 — A comissão de trabalhadores adquire personalidade
jurídica pelo registo dos seus estatutos pelo serviço competente do ministério responsável pela área laboral.
2 — A capacidade da comissão de trabalhadores abrange
todos os direitos e obrigações necessários ou convenientes
para a prossecução dos seus fins.

1 — A comissão de trabalhadores deve comunicar ao
empregador, com a antecedência mínima de quarenta e oito
horas, a data, a hora, o número previsível de participantes
e o local em que pretende que a reunião de trabalhadores
se efectue e afixar a respectiva convocatória.
2 — No caso de reunião a realizar durante o horário
de trabalho, a comissão de trabalhadores deve apresentar
proposta que vise assegurar o funcionamento de serviços
de natureza urgente e essencial.
3 — Após receber a comunicação referida no n.º 1 e,
sendo caso disso, a proposta referida no número anterior, o
empregador deve pôr à disposição da entidade promotora,
desde que esta o requeira, um local no interior da empresa
ou na sua proximidade apropriado à realização da reunião,
tendo em conta os elementos da comunicação e da proposta, bem como a necessidade de respeitar o disposto na
parte final da alínea a) ou b) do n.º 1 do artigo anterior.
4 — Constitui contra-ordenação muito grave a violação
do disposto no número anterior.

Artigo 417.º
Número de membros de comissão de trabalhadores,
comissão coordenadora ou subcomissão

1 — O número de membros de comissão de trabalhadores não pode exceder os seguintes:
a) Em empresa com menos de 50 trabalhadores, dois;
b) Em empresa com 50 ou mais trabalhadores e menos
de 200, três;
c) Em empresa com 201 a 500 trabalhadores, três a
cinco;
d) Em empresa com 501 a 1000 trabalhadores, cinco a
sete;
e) Em empresa com mais de 1000 trabalhadores, sete
a 11.
2 — O número de membros de subcomissão de trabalhadores não pode exceder os seguintes:
a) Em estabelecimento com 50 a 200 trabalhadores, três;
b) Em estabelecimento com mais de 200 trabalhadores,
cinco.
3 — Em estabelecimento com menos de 50 trabalhadores, a função da subcomissão de trabalhadores é assegurada
por um só membro.
4 — O número de membros de comissão coordenadora
não pode exceder o número das comissões de trabalhadores
que a mesma coordena, nem o máximo de 11 membros.
Artigo 418.º
Duração do mandato

O mandato de membros de comissão de trabalhadores,
comissão coordenadora ou subcomissão de trabalhadores
não pode exceder quatro anos, sendo permitidos mandatos
sucessivos.
Artigo 419.º
Reunião de trabalhadores no local de trabalho
convocada por comissão de trabalhadores

1 — A comissão de trabalhadores pode convocar reuniões gerais de trabalhadores a realizar no local de trabalho:
a) Fora do horário de trabalho da generalidade dos trabalhadores, sem prejuízo do normal funcionamento de
turnos ou de trabalho suplementar;
b) Durante o horário de trabalho da generalidade dos
trabalhadores até um período máximo de quinze horas por
ano, que conta como tempo de serviço efectivo, desde que
seja assegurado o funcionamento de serviços de natureza
urgente e essencial.
2 — O empregador que proíba reunião de trabalhadores
no local de trabalho comete contra-ordenação muito grave.

Artigo 421.º
Apoio à comissão de trabalhadores
e difusão de informação

1 — O empregador deve pôr à disposição da comissão
ou subcomissão de trabalhadores instalações adequadas,
bem como os meios materiais e técnicos necessários ao
exercício das suas funções.
2 — É aplicável à comissão e subcomissão de trabalhadores o disposto no artigo 465.º, com as necessárias
adaptações.
3 — Constitui contra-ordenação grave a violação do
disposto neste artigo.
Artigo 422.º
Crédito de horas de membros das comissões

1 — Paraoexercíciodassuasfunções,omembrodasseguintes estruturas tem direito ao seguinte crédito mensal de horas:
a) Subcomissão de trabalhadores, oito horas;
b) Comissão de trabalhadores, vinte e cinco horas;
c) Comissão coordenadora, vinte horas.
2 — Em microempresa, os créditos de horas referidos
no número anterior são reduzidos a metade.
3 — Em empresa com mais de 1000 trabalhadores, a
comissão de trabalhadores pode deliberar por unanimidade
redistribuir pelos seus membros um montante global correspondente à soma dos créditos de horas de todos eles,
com o limite individual de quarenta horas mensais.
4 — O trabalhador que seja membro de mais de uma
das estruturas referidas no n.º 1 não pode cumular os correspondentes créditos de horas.
5 — Em empresa do sector empresarial do Estado com
mais de 1000 trabalhadores, a comissão de trabalhadores
pode deliberar por unanimidade que um dos membros
tenha crédito de horas correspondente a metade do seu
período normal de trabalho, não sendo neste caso aplicável
o disposto no n.º 3.
6 — Constitui contra-ordenação grave a violação do
disposto nos n.os 1, 2, 3 ou 5.
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SUBSECÇÃO II

Informação e consulta

Artigo 423.º
Direitos da comissão e da subcomissão
de trabalhadores

1 — A comissão de trabalhadores tem direito, nomeadamente, a:
a) Receber a informação necessária ao exercício da sua
actividade;
b) Exercer o controlo da gestão da empresa;
c) Participar, entre outros, em processo de reestruturação da empresa, na elaboração dos planos e dos relatórios
de formação profissional e em procedimentos relativos à
alteração das condições de trabalho;
d) Participar na elaboração da legislação do trabalho,
directamente ou por intermédio das respectivas comissões
coordenadoras;
e) Gerir ou participar na gestão das obras sociais da
empresa;
f) Promover a eleição de representantes dos trabalhadores para os órgãos sociais das entidades públicas empresariais;
g) Reunir, pelo menos uma vez por mês, com o órgão
de gestão da empresa para apreciação de assuntos relacionados com o exercício dos seus direitos.
2 — Compete à subcomissão de trabalhadores, de acordo
com orientação geral estabelecida pela comissão:
a) Exercer, mediante delegação pela comissão de trabalhadores, os direitos previstos nas alíneas a), b), c) e e)
do número anterior;
b) Informar a comissão de trabalhadores sobre os assuntos de interesse para a actividade desta;
c) Fazer a ligação entre os trabalhadores do respectivo
estabelecimento e a comissão de trabalhadores;
d) Reunir com o órgão de gestão do estabelecimento,
nos termos da alínea g) do número anterior.
3 — O órgão de gestão da empresa ou do estabelecimento, consoante o caso, elabora a acta da reunião referida
na alínea g) do n.º 1 ou na alínea d) do n.º 2, que deve ser
assinada por todos os participantes.
4 — Constitui contra-ordenação grave a violação do
disposto nas alíneas e) ou g) do n.º 1, na alínea d) do n.º 2
ou no número anterior.
Artigo 424.º
Conteúdo do direito a informação

1 — A comissão de trabalhadores tem direito a informação sobre:
a) Planos gerais de actividade e orçamento;
b) Organização da produção e suas implicações no grau
da utilização dos trabalhadores e do equipamento;
c) Situação do aprovisionamento;
d) Previsão, volume e administração de vendas;
e) Gestão de pessoal e estabelecimento dos seus critérios básicos, montante da massa salarial e sua distribuição
por grupos profissionais, regalias sociais, produtividade e
absentismo;
f) Situação contabilística, compreendendo o balanço,
conta de resultados e balancetes;

g) Modalidades de financiamento;
h) Encargos fiscais e parafiscais;
i) Projecto de alteração do objecto, do capital social ou
de reconversão da actividade da empresa.
2 — Constitui contra-ordenação grave a violação do
disposto no número anterior.
Artigo 425.º
Obrigatoriedade de consulta da comissão
de trabalhadores

O empregador deve solicitar o parecer da comissão de
trabalhadores antes de praticar os seguintes actos, sem
prejuízo de outros previstos na lei:
a) Modificação dos critérios de classificação profissional e de promoções dos trabalhadores;
b) Mudança de local de actividade da empresa ou do
estabelecimento;
c) Qualquer medida de que resulte ou possa resultar, de
modo substancial, diminuição do número de trabalhadores,
agravamento das condições de trabalho ou mudanças na
organização de trabalho;
d) Dissolução ou pedido de declaração de insolvência
da empresa.
SUBSECÇÃO III

Controlo de gestão da empresa

Artigo 426.º
Finalidade e conteúdo do controlo de gestão

1 — O controlo de gestão visa promover o empenhamento
responsável dos trabalhadores na actividade da empresa.
2 — No exercício do controlo de gestão, a comissão de
trabalhadores pode:
a) Apreciar e emitir parecer sobre o orçamento da empresa e
suas alterações, bem como acompanhar a respectiva execução;
b) Promover a adequada utilização dos recursos técnicos, humanos e financeiros;
c) Promover, junto dos órgãos de gestão e dos trabalhadores, medidas que contribuam para a melhoria da actividade da empresa, designadamente nos domínios dos
equipamentos e da simplificação administrativa;
d) Apresentar à empresa sugestões, recomendações
ou críticas tendentes à qualificação inicial e à formação
contínua dos trabalhadores, à melhoria das condições de
trabalho nomeadamente da segurança e saúde no trabalho;
e) Defender junto dos órgãos de gestão e fiscalização
da empresa e das autoridades competentes os legítimos
interesses dos trabalhadores.
3 — O controlo de gestão não abrange:
a) O Banco de Portugal;
b) A Imprensa Nacional-Casa da Moeda, S. A.;
c) Estabelecimentos fabris militares e actividades de
investigação militar ou outras com interesse para a defesa
nacional;
d) Actividades que envolvam competências de órgãos de
soberania, de assembleias regionais ou governos regionais.
4 — Constitui contra-ordenação grave o impedimento
por parte do empregador ao exercício dos direitos previstos
no n.º 2.

1007

Diário da República, 1.ª série — N.º 30 — 12 de Fevereiro de 2009
Artigo 427.º
Exercício do direito a informação e consulta

1 — A comissão de trabalhadores ou a subcomissão
solicita por escrito, respectivamente, ao órgão de gestão
da empresa ou do estabelecimento os elementos de informação respeitantes às matérias abrangidas pelo direito à
informação.
2 — A informação é prestada por escrito, no prazo de
oito dias, ou de 15 dias se a sua complexidade o justificar.
3 — O disposto nos números anteriores não prejudica o
direito de a comissão ou a subcomissão de trabalhadores
receber informação em reunião a que se refere a alínea g)
do n.º 1 ou a alínea d) do n.º 2 do artigo 423.º
4 — No caso de consulta, o empregador solicita por
escrito o parecer da comissão de trabalhadores, que deve
ser emitido no prazo de 10 dias a contar da recepção do
pedido, ou em prazo superior que seja concedido atendendo
à extensão ou complexidade da matéria.
5 — Caso a comissão de trabalhadores peça informação
pertinente sobre a matéria da consulta, o prazo referido no
número anterior conta-se a partir da prestação da informação, por escrito ou em reunião em que tal ocorra.
6 — A obrigação de consulta considera-se cumprida
uma vez decorrido o prazo referido no n.º 4 sem que o
parecer tenha sido emitido.
7 — Quando esteja em causa decisão por parte do empregador no exercício de poderes de direcção e organização decorrentes do contrato de trabalho, o procedimento
de informação e consulta deve ser conduzido por ambas
as partes no sentido de alcançar, sempre que possível, o
consenso.
8 — Constitui contra-ordenação grave a violação do
disposto no n.º 2 ou na primeira parte do n.º 4.
Artigo 428.º
Representantes dos trabalhadores em órgãos
de entidade pública empresarial

1 — A comissão de trabalhadores de entidade pública
empresarial promove a eleição de representantes dos trabalhadores para os órgãos sociais da mesma, aplicando-se
o disposto neste Código em matéria de caderno eleitoral,
secções de voto, votação e apuramento de resultados.
2 — A comissão de trabalhadores deve comunicar ao
ministério responsável pelo sector de actividade da entidade pública empresarial o resultado da eleição a que se
refere o número anterior.
3 — O órgão social em causa e o número de representantes dos trabalhadores são regulados nos estatutos da
entidade pública empresarial.
SUBSECÇÃO IV

Participação em processo de reestruturação da empresa

Artigo 429.º
Exercício do direito de participação nos processos
de reestruturação

1 — O direito de participar em processos de reestruturação da empresa é exercido pela comissão de trabalhadores,
ou pela comissão coordenadora em caso de reestruturação
da maioria das empresas cujas comissões esta coordena.

2 — No âmbito da participação na reestruturação da
empresa, a comissão de trabalhadores ou a comissão coordenadora tem direito a:
a) Informação e consulta prévias sobre as formulações
dos planos ou projectos de reestruturação;
b) Informação sobre a formulação final dos instrumentos de reestruturação e de se pronunciarem antes de estes
serem aprovados;
c) Reunir com os órgãos encarregados de trabalhos
preparatórios de reestruturação;
d) Apresentar sugestões, reclamações ou críticas aos
órgãos competentes da empresa.
3 — Constitui contra-ordenação grave o impedimento
por parte do empregador ao exercício dos direitos previstos
no número anterior.
SUBSECÇÃO V

Constituição, estatutos e eleição

Artigo 430.º
Constituição e aprovação dos estatutos
de comissão de trabalhadores

1 — A constituição e a aprovação dos estatutos de comissão de trabalhadores são deliberadas em simultâneo
pelos trabalhadores da empresa, com votos distintos, dependendo a validade da constituição da validade da aprovação dos estatutos.
2 — A deliberação de constituir a comissão de trabalhadores deve ser tomada por maioria simples dos votantes,
sendo suficiente para a aprovação dos estatutos a deliberação por maioria relativa.
3 — A votação é convocada com a antecedência mínima
de 15 dias por, pelo menos, 100 ou 20 % dos trabalhadores
da empresa, com ampla publicidade e menção expressa de
data, hora, local e ordem de trabalhos, devendo ser remetida
simultaneamente cópia da convocatória ao empregador.
4 — O regulamento da votação deve ser elaborado pelos
trabalhadores que a convocam e publicitado simultaneamente com a convocatória.
5 — Os projectos de estatutos submetidos a votação
são propostos por, no mínimo, 100 ou 20 % dos trabalhadores da empresa, devendo ser nesta publicitados com a
antecedência mínima de 10 dias.
6 — O disposto nos números anteriores é aplicável a
alteração de estatutos, com as necessárias adaptações.
Artigo 431.º
Votação da constituição e aprovação dos estatutos
de comissão de trabalhadores

1 — A identidade dos trabalhadores da empresa à data
da convocação da votação deve constar de caderno eleitoral
constituído por lista elaborada pelo empregador, discriminada, sendo caso disso, por estabelecimento.
2 — O empregador entrega o caderno eleitoral aos trabalhadores que convocaram a assembleia, no prazo de
quarenta e oito horas após a recepção de cópia da convocatória, procedendo estes à sua imediata afixação nas
instalações da empresa.
3 — A votação decorre de acordo com as seguintes
regras:
a) Em cada estabelecimento com um mínimo de 10 trabalhadores deve haver, pelo menos, uma secção de voto;

1008

Diário da República, 1.ª série — N.º 30 — 12 de Fevereiro de 2009

b) Cada secção de voto não pode ter mais de 500 votantes;
c) A mesa da secção de voto dirige a respectiva votação
e é composta por um presidente e dois vogais que são,
para esse efeito, dispensados da respectiva prestação de
trabalho.
4 — Cada grupo de trabalhadores proponente de um
projecto de estatutos pode designar um representante em
cada mesa, para acompanhar a votação.
5 — As urnas de voto são colocadas nos locais de trabalho, de modo a permitir que todos os trabalhadores possam
votar, sem prejudicar o normal funcionamento da empresa
ou estabelecimento.
6 — A votação inicia-se, pelo menos, trinta minutos
antes do começo e termina, pelo menos, sessenta minutos
depois do termo do período de funcionamento da empresa
ou estabelecimento, podendo os trabalhadores dispor do
tempo indispensável para votar durante o respectivo horário de trabalho.
7 — A votação deve, na medida do possível, decorrer
simultaneamente em todas as secções de voto.
8 — Constitui contra-ordenação muito grave a violação
do disposto nos n.os 1 ou 2, na alínea a) do n.º 3, no n.º 5
ou na primeira parte do n.º 6, e constitui contra-ordenação
grave a violação do disposto na parte final da alínea c) do
n.º 3 ou na parte final do n.º 6.
Artigo 432.º
Procedimento para apuramento do resultado

1 — A abertura das urnas de voto para o respectivo
apuramento deve ser simultânea em todas as secções de
voto, ainda que a votação tenha decorrido em horários
diferentes.
2 — Os membros da mesa de voto registam o modo
como decorreu a votação em acta, que, depois de lida e
aprovada, rubricam e assinam a final.
3 — A identidade dos votantes deve ser registada em
documento próprio, com termos de abertura e encerramento, assinado e rubricado pelos membros da mesa, o
qual constitui parte integrante da acta.
4 — O apuramento global das votações da constituição
da comissão de trabalhadores e da aprovação dos estatutos
é feito pela comissão eleitoral, que lavra a respectiva acta,
nos termos do n.º 2.
5 — A comissão eleitoral referida no número anterior
é constituída por um representante dos proponentes de
projectos de estatutos e igual número de representantes dos
trabalhadores que convocaram a assembleia constituinte.
6 — A comissão eleitoral, no prazo de 15 dias a contar
da data do apuramento, comunica o resultado da votação
ao empregador e afixa-o, bem como cópia da respectiva
acta, no local ou locais em que a votação teve lugar.
7 — Constitui contra-ordenação grave a oposição do
empregador à afixação do resultado da votação, nos termos
do número anterior.

voto directo e secreto, segundo o princípio de representação
proporcional.
2 — A eleição é convocada com a antecedência de
15 dias, ou prazo superior estabelecido nos estatutos, pela
comissão eleitoral constituída nos termos dos estatutos ou,
na sua falta, por, no mínimo, 100 ou 20 % dos trabalhadores
da empresa, com ampla publicidade e menção expressa de
data, hora, local e ordem de trabalhos, devendo ser remetida
simultaneamente cópia da convocatória ao empregador.
3 — Só podem concorrer listas subscritas por, no mínimo, 100 ou 20 % dos trabalhadores da empresa ou, no
caso de listas de subcomissões de trabalhadores, 10 % dos
trabalhadores do estabelecimento, não podendo qualquer
trabalhador subscrever ou fazer parte de mais de uma lista
concorrente à mesma estrutura.
4 — A eleição dos membros da comissão e das subcomissões de trabalhadores decorre em simultâneo, sendo
aplicável o disposto nos artigos 431.º e 432.º, com as necessárias adaptações.
5 — Na falta da comissão eleitoral eleita nos termos
dos estatutos, a mesma é constituída por um representante
de cada uma das listas concorrentes e igual número de
representantes dos trabalhadores que convocaram a eleição.
Artigo 434.º
Conteúdo dos estatutos da comissão de trabalhadores

1 — Os estatutos da comissão de trabalhadores devem
prever:
a) A composição, eleição, duração do mandato e regras de funcionamento da comissão eleitoral que preside
ao acto eleitoral, da qual tem o direito de fazer parte um
delegado designado por cada lista concorrente, e que deve
assegurar a igualdade de oportunidades e imparcialidade
no tratamento das listas;
b) O número, duração do mandato e regras da eleição
dos membros da comissão de trabalhadores e o modo de
preenchimento das vagas;
c) O funcionamento da comissão;
d) A forma de vinculação da comissão;
e) O modo de financiamento das actividades da comissão, o qual não pode, em caso algum, ser assegurado
por uma entidade alheia ao conjunto dos trabalhadores
da empresa;
f) A articulação da comissão, se for o caso, com subcomissões de trabalhadores ou comissão coordenadora;
g) O destino do respectivo património em caso de extinção da comissão, o qual não pode ser distribuído pelos
trabalhadores da empresa.
2 — O mandato dos membros da comissão não pode ter
duração superior a quatro anos, sendo permitida a reeleição
para mandatos sucessivos, salvo disposição estatutária em
contrário.
3 — Os estatutos podem prever a existência de subcomissões de trabalhadores em estabelecimentos geograficamente dispersos.

Artigo 433.º

Artigo 435.º

Regras gerais da eleição de comissão
e subcomissões de trabalhadores

Estatutos da comissão coordenadora

1 — Os membros da comissão e das subcomissões de
trabalhadores são eleitos, de entre as listas apresentadas
pelos trabalhadores da empresa ou estabelecimento, por

Os estatutos da comissão coordenadora estão sujeitos
ao disposto nos n.os 1 e 2 do artigo anterior, com as necessárias adaptações, devendo nomeadamente indicar a
localidade da sede.
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cessárias adaptações, devendo nomeadamente indicar a
localidade da sede.
Artigo 436.º
Adesão e revogação de adesão a comissão coordenadora

À adesão ou revogação de adesão de comissão de trabalhadores a uma comissão coordenadora é aplicável o
disposto no n.º 1 do artigo 433.º
Artigo 437.º
Eleição de comissão coordenadora

1 — Os membros das comissões de trabalhadores aderentes elegem, de entre si, os membros da comissão coordenadora, por voto directo e secreto e segundo o princípio
da representação proporcional.
2 — A eleição é convocada com a antecedência de
15 dias, ou prazo superior estabelecido nos estatutos, por
pelo menos duas comissões de trabalhadores aderentes.
3 — A eleição é feita por listas subscritas por, no mínimo, 20 % dos membros das comissões de trabalhadores
aderentes, apresentadas até cinco dias antes da votação.
4 — Deve ser elaborada acta do acto eleitoral, assinada
por todos os presentes, à qual fica anexo o documento de
registo dos votantes.
Artigo 438.º
Registos e publicações referentes a comissões
e subcomissões

1 — A comissão eleitoral requer ao serviço competente
do ministério responsável pela área laboral o registo da
constituição da comissão de trabalhadores e dos estatutos
ou das suas alterações, juntando os estatutos ou as alterações aprovados, bem como cópias certificadas das actas
do apuramento global e das mesas de voto, acompanhadas
dos documentos de registo dos votantes.
2 — A comissão eleitoral, no prazo de 10 dias a contar
da data do apuramento, requer ainda ao serviço competente do ministério responsável pela área laboral o registo
da eleição dos membros da comissão de trabalhadores e
das subcomissões de trabalhadores, juntando cópias certificadas das listas concorrentes, bem como das actas do
apuramento global e das mesas de voto, acompanhadas
dos documentos de registo dos votantes.
3 — As comissões de trabalhadores que participaram
na constituição da comissão coordenadora requerem ao
serviço competente do ministério responsável pela área
laboral, em caso de eleição no prazo de 10 dias, o registo:
a) Da constituição da comissão coordenadora e dos
estatutos ou das suas alterações, juntando os estatutos ou
as alterações aprovados, bem como cópias certificadas da
acta da reunião em que foi constituída a comissão e do
documento de registo dos votantes;
b) Da eleição dos membros da comissão coordenadora,
juntando cópias certificadas das listas concorrentes, bem
como da acta da reunião e do documento de registo dos
votantes.
4 — As comunicações dirigidas ao serviço referido
nos números anteriores devem indicar correctamente o
endereço da estrutura em causa, indicação que deve ser
mantida actualizada.

5 — Os estatutos de comissões de trabalhadores ou
comissão coordenadora são entregues em documento electrónico, nos termos de portaria do ministro responsável
pela área laboral.
6 — Nos 30 dias posteriores à recepção dos documentos
referidos nos números anteriores, o serviço competente do
ministério responsável pela área laboral:
a) Regista a constituição da comissão de trabalhadores
ou da comissão coordenadora, bem como os estatutos ou
as suas alterações;
b) Regista a eleição dos membros da comissão e subcomissões de trabalhadores ou da comissão coordenadora;
c) Publica no Boletim do Trabalho e Emprego os estatutos da comissão de trabalhadores ou da comissão coordenadora, ou as respectivas alterações;
d) Publica no Boletim do Trabalho e Emprego a composição da comissão de trabalhadores, das subcomissões
de trabalhadores ou da comissão coordenadora.
7 — A comissão de trabalhadores, a subcomissão ou a
comissão coordenadora só pode iniciar as suas actividades
depois da publicação dos estatutos e da respectiva composição, nos termos do número anterior.
Artigo 439.º
Controlo de legalidade da constituição
e dos estatutos das comissões

1 — Nos oito dias posteriores à publicação dos estatutos
da comissão de trabalhadores ou da comissão coordenadora, ou das suas alterações, o serviço competente do ministério responsável pela área laboral remete ao magistrado
do Ministério Público da área da sede da empresa, ou da
sede da comissão coordenadora, uma apreciação fundamentada sobre a legalidade da constituição da comissão
e dos estatutos, ou das suas alterações, bem como cópia
certificada dos documentos referidos, respectivamente, no
n.º 1 ou na alínea a) do n.º 3 do artigo anterior.
2 — É aplicável, com as devidas adaptações, o disposto
no artigo 447.º
SECÇÃO III
Associações sindicais e associações
de empregadores
SUBSECÇÃO I

Disposições preliminares

Artigo 440.º
Direito de associação

1 — Os trabalhadores têm o direito de constituir associações sindicais a todos os níveis para defesa e promoção
dos seus interesses sócio-profissionais.
2 — Os empregadores têm o direito de constituir associações de empregadores a todos os níveis para defesa e
promoção dos seus interesses empresariais.
3 — As associações sindicais abrangem sindicatos, federações, uniões e confederações.
4 — As associações de empregadores abrangem associações, federações, uniões e confederações.
5 — Os estatutos de federações, uniões e confederações
podem admitir a representação directa de trabalhadores
não representados por sindicatos, ou de empregadores não
representados por associações de empregadores.
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Artigo 441.º
Regime subsidiário

1 — As associações sindicais e as associações de empregadores estão sujeitas ao regime geral do direito de
associação em tudo o que não contrarie este Código ou a
natureza específica da respectiva autonomia.
2 — Não são aplicáveis a associações sindicais e a associações de empregadores as normas do regime geral do
direito de associação susceptíveis de determinar restrições
inadmissíveis à respectiva liberdade de organização.
Artigo 442.º

e) Estabelecer relações ou filiar-se, a nível nacional
ou internacional, em organizações, respectivamente, de
trabalhadores ou de empregadores.
2 — As associações sindicais têm, ainda, o direito de
participar nos processos de reestruturação da empresa,
especialmente no respeitante a acções de formação ou
quando ocorra alteração das condições de trabalho.
3 — As associações de empregadores não podem
dedicar-se à produção ou comercialização de bens ou
serviços ou de qualquer modo intervir no mercado, sem
prejuízo do disposto na alínea b) do n.º 1.

Conceitos no âmbito do direito de associação

Artigo 444.º

1 — No âmbito das associações sindicais, entende-se
por:

Liberdade de inscrição

a) Sindicato, a associação permanente de trabalhadores para defesa e promoção dos seus interesses sócio-profissionais;
b) Federação, a associação de sindicatos de trabalhadores da mesma profissão ou do mesmo sector de actividade;
c) União, a associação de sindicatos de base regional;
d) Confederação, a associação nacional de sindicatos,
federações e uniões;
e) Secção sindical, o conjunto de trabalhadores de uma
empresa ou estabelecimento filiados no mesmo sindicato;
f) Delegado sindical, o trabalhador eleito para exercer
actividade sindical na empresa ou estabelecimento;
g) Comissão sindical, a organização dos delegados
sindicais do mesmo sindicato na empresa ou estabelecimento;
h) Comissão intersindical, a organização, a nível de
uma empresa, dos delegados das comissões sindicais dos
sindicatos representados numa confederação, que abranja
no mínimo cinco delegados sindicais, ou de todas as comissões sindicais nela existentes.
2 — No âmbito das associações de empregadores, entende-se por:
a) Associação de empregadores, a associação permanente de pessoas, singulares ou colectivas, de direito privado, titulares de uma empresa, que têm habitualmente
trabalhadores ao seu serviço;
b) Federação, a associação de associações de empregadores do mesmo sector de actividade;
c) União, a associação de associações de empregadores
de base regional;
d) Confederação, a associação nacional de associações
de empregadores, federações e uniões.
Artigo 443.º
Direitos das associações

1 — As associações sindicais e as associações de empregadores têm, nomeadamente, o direito de:
a) Celebrar convenções colectivas de trabalho;
b) Prestar serviços de carácter económico e social aos
seus associados;
c) Participar na elaboração da legislação do trabalho;
d) Iniciar e intervir em processos judiciais e em procedimentos administrativos quanto a interesses dos seus
associados, nos termos da lei;

1 — No exercício da liberdade sindical, o trabalhador
tem o direito de, sem discriminação, se inscrever em sindicato que, na área da sua actividade, represente a categoria
respectiva.
2 — Pode manter a qualidade de associado o trabalhador
que deixe de exercer a sua actividade, mas não passe a
exercer outra não representada pelo mesmo sindicato ou
não perca a condição de trabalhador subordinado.
3 — O empregador tem o direito de, sem discriminação,
se inscrever em associação de empregadores que, na área
da sua actividade, o possa representar.
4 — O empresário que não empregue trabalhadores
pode inscrever-se em associação de empregadores, não
podendo, contudo, intervir nas decisões respeitantes a
relações de trabalho.
5 — O trabalhador não pode estar simultaneamente
filiado, a título da mesma profissão ou actividade, em
sindicatos diferentes.
6 — O trabalhador ou o empregador pode desfiliar-se
a todo o tempo, mediante comunicação escrita com a antecedência mínima de 30 dias.
SUBSECÇÃO II

Constituição e organização das associações

Artigo 445.º
Princípios de auto-regulamentação, organização
e gestão democráticas

As associações sindicais e as associações de empregadores regem-se por estatutos e regulamentos por elas
aprovados, elegem livre e democraticamente os titulares
dos corpos sociais e organizam democraticamente a sua
gestão e actividade.
Artigo 446.º
Autonomia e independência das associações

1 — O exercício de cargo de direcção de associação
sindical ou de associação de empregadores é incompatível
com o exercício de qualquer cargo de direcção em partido
político, instituição religiosa ou outra associação relativamente à qual exista conflito de interesses.
2 — É aplicável a associações de empregadores o disposto nos n.os 1, 3 ou 4 do artigo 405.º, com as necessárias
adaptações.
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Artigo 447.º
Constituição, registo e aquisição de personalidade

1 — A associação sindical ou a associação de empregadores constitui-se e aprova os respectivos estatutos mediante deliberação da assembleia constituinte, que pode ser
assembleia de representantes de associados, e adquire personalidade jurídica pelo registo daqueles por parte do serviço
competente do ministério responsável pela área laboral.
2 — O requerimento do registo de associação sindical
ou associação de empregadores, assinado pelo presidente
da mesa da assembleia constituinte, deve ser acompanhado
dos estatutos aprovados e de certidão ou cópia certificada da acta da assembleia, tendo em anexo as folhas de
registo de presenças e respectivos termos de abertura e
encerramento.
3 — Os estatutos de associação sindical ou associação
de empregadores são entregues em documento electrónico,
nos termos de portaria do ministro responsável pela área
laboral.
4 — O serviço competente do ministério responsável
pela área laboral regista os estatutos, após o que:
a) Publica os estatutos no Boletim do Trabalho e Emprego, nos 30 dias posteriores à sua recepção;
b) Remete ao magistrado do Ministério Público no tribunal competente certidão ou cópia certificada da acta
da assembleia constituinte, dos estatutos e do pedido de
registo, acompanhados de apreciação fundamentada sobre
a legalidade da constituição da associação e dos estatutos,
nos oito dias posteriores à publicação, sem prejuízo do
disposto no número seguinte.
5 — Caso os estatutos contenham disposições contrárias
à lei, o serviço competente, no prazo previsto na alínea b)
do número anterior, notifica a associação para que esta
altere as mesmas, no prazo de 180 dias.
6 — Caso não haja alteração no prazo referido no número anterior, o serviço competente procede de acordo
com o disposto na alínea b) do n.º 4.
7 — A associação sindical ou a associação de empregadores só pode iniciar o exercício das respectivas actividades
após a publicação dos estatutos no Boletim do Trabalho e
Emprego, ou 30 dias após o registo.
8 — Caso a constituição ou os estatutos iniciais da
associação sejam desconformes com a lei imperativa, o
magistrado do Ministério Público no tribunal competente
promove, no prazo de 15 dias a contar da recepção dos documentos a que se refere a alínea b) do n.º 4, a declaração
judicial de extinção da associação ou, no caso de norma
dos estatutos, a sua nulidade, se a matéria for regulada
por lei imperativa ou se a regulamentação da mesma não
for essencial ao funcionamento da associação.
9 — Na situação referida no número anterior, o serviço
competente do ministério responsável pela área laboral,
em caso de extinção da associação, segue o procedimento
previsto no n.º 3 do artigo 456.º ou, em caso de nulidade
de norma dos estatutos, promove a publicação imediata
de aviso no Boletim do Trabalho e Emprego.
Artigo 448.º

lidade de associação de empregadores, pelo processo definido no artigo anterior, desde que preencha os requisitos
previstos neste Código, e pode perder essa qualidade por
vontade dos associados ou decisão judicial tomada nos
termos do n.º 8 do mesmo artigo.
Artigo 449.º
Alteração de estatutos

1 — A alteração de estatutos fica sujeita a registo e ao
disposto nos n.os 2 a 6 do artigo 447.º, com as necessárias
adaptações.
2 — Caso as alterações dos estatutos da associação
sejam desconformes com lei imperativa, o magistrado do
Ministério Público no tribunal competente promove, no
prazo de 15 dias a contar da recepção dessas alterações,
a declaração judicial de nulidade das mesmas, mantendo-se em vigor os estatutos existentes à data do pedido de
registo.
3 — Na situação referida no número anterior, é aplicado
o n.º 9 do artigo 447.º
4 — As alterações a que se refere o n.º 1 só produzem
efeitos em relação a terceiros após publicação no Boletim
do Trabalho e Emprego ou, na falta desta, 30 dias após
o registo.
Artigo 450.º
Conteúdo dos estatutos

1 — Com os limites dos artigos seguintes, os estatutos
de associação sindical ou associação de empregadores
devem regular:
a) A denominação, a localidade da sede, o âmbito subjectivo, objectivo e geográfico, os fins e a duração, quando
a associação não se constitua por período indeterminado;
b) Os respectivos órgãos, entre os quais deve haver uma
assembleia geral ou uma assembleia de representantes de
associados, um órgão colegial de direcção e um conselho
fiscal, bem como o número de membros e o funcionamento
daqueles;
c) A extinção e consequente liquidação da associação,
bem como o destino do respectivo património.
2 — Os estatutos de associação sindical devem ainda
regular o exercício do direito de tendência.
3 — A denominação deve identificar o âmbito subjectivo, objectivo e geográfico da associação e não pode
confundir-se com a de outra associação existente.
4 — No caso de os estatutos preverem a existência
de uma assembleia de representantes de associados, esta
exerce os direitos previstos na lei para a assembleia geral, cabendo aos estatutos indicar, caso haja mais de uma
assembleia de representantes de associados, a que exerce
os referidos direitos.
5 — Em caso de extinção judicial ou voluntária de associação sindical ou associação de empregadores, os respectivos bens não podem ser distribuídos pelos associados,
excepto quando estes sejam associações.
Artigo 451.º

Aquisição e perda da qualidade de associação
de empregadores

Princípios da organização e da gestão democráticas

A associação de empresários constituída ao abrigo do
regime geral do direito de associação pode adquirir a qua-

1 — No respeito pelos princípios da organização e da
gestão democráticas, as associações sindicais e as asso-
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ciações de empregadores devem reger-se, nomeadamente,
em obediência às seguintes regras:
a) Todo o associado no gozo dos seus direitos tem o
direito de participar na actividade da associação, incluindo
o de eleger e ser eleito para os corpos sociais e ser nomeado
para qualquer cargo associativo, sem prejuízo de poder
haver requisitos de idade e de tempo de inscrição;
b) São asseguradas a igualdade de oportunidades e
imparcialidade no tratamento das listas concorrentes a
eleições para os corpos sociais;
c) O mandato dos membros da direcção não pode ter duração
superior a quatro anos, sendo permitida a reeleição para mandatos sucessivos, salvo disposição estatutária em contrário;
2 — Os estatutos de associação de empregadores podem
atribuir mais de um voto a certos associados, com base em
critérios objectivos, nomeadamente em função da dimensão da empresa, até ao limite de 10 vezes o número de
votos do associado com o menor número de votos.
3 — Os estatutos podem permitir a participação de
membros em mais de um órgão, salvo se um desses órgãos
for o conselho fiscal, não podendo o número daqueles
ultrapassar um terço do total dos membros.
Artigo 452.º
Regime disciplinar

1 — O regime disciplinar aplicável aos associados deve
assegurar o direito de defesa do associado e prever que o procedimento seja escrito e que a sanção de expulsão seja apenas
aplicada em caso de grave violação de deveres fundamentais.
2 — O regime disciplinar da associação de empregadores não pode conter normas que interfiram com a actividade
económica exercida pelos associados.
Artigo 453.º
Impenhorabilidade de bens

1 — São impenhoráveis os bens móveis e imóveis de
associação sindical ou associação de empregadores cuja
utilização seja estritamente indispensável ao seu funcionamento.
2 — O disposto no número anterior não se aplica a bem
imóvel quando se verifiquem as seguintes condições:
a) A aquisição, construção, reconstrução, modificação ou
beneficiação desse bem seja feita mediante recurso a financiamento por terceiros, com garantia real previamente registada;
b) O financiamento por terceiros e as condições de
aquisição sejam objecto de deliberação do órgão estatutariamente competente.
Artigo 454.º
Publicitação dos membros da direcção

1 — O presidente da mesa da assembleia geral deve remeter a identidade dos membros da direcção de associação
sindical ou associação de empregadores, bem como cópia
da acta da assembleia que os elegeu, ao serviço competente
do ministério responsável pela área laboral no prazo de
30 dias após a eleição, para publicação imediata no Boletim
do Trabalho e Emprego.
2 — A identidade dos membros da direcção deve ser
entregue em documento electrónico, nos termos de portaria
do ministro responsável pela área laboral.

Artigo 455.º
Averbamento ao registo

A associação sindical ou associação de empregadores
deve indicar a actualização do endereço da sede, quando
a mesma não conste de alteração dos estatutos, ao serviço
competente do ministério responsável pela área laboral,
o qual procede ao seu averbamento no respectivo registo.
Artigo 456.º
Extinção de associações e cancelamento do registo

1 — Quando a associação sindical ou de empregadores
não tenha requerido a publicação nos termos do n.º 1 do
artigo 454.º da identidade dos membros da direcção num
período de seis anos a contar da publicação anterior, o
serviço competente do ministério responsável pela área
laboral deve comunicar o facto ao magistrado do Ministério Público no tribunal competente, o qual promove, no
prazo de 15 dias a contar da recepção dessa comunicação,
a declaração judicial de extinção da associação.
2 — A extinção judicial ou voluntária de associação
sindical ou associação de empregadores deve ser comunicada ao serviço competente do ministério responsável
pela área laboral:
a) Pelo tribunal, mediante cópia da decisão que determine a extinção, transitada em julgado;
b) Pelo presidente da mesa da assembleia geral, mediante certidão ou cópia certificada da acta da assembleia
que delibere a extinção, com as folhas de presenças e
respectivos termos de abertura e encerramento.
3 — O serviço referido no número anterior procede ao
cancelamento do registo dos estatutos da associação em
causa e promove a publicação imediata de aviso no Boletim
do Trabalho e Emprego.
4 — O serviço referido nos números anteriores remete
ao magistrado do Ministério Público no tribunal competente certidão ou cópia certificada da acta da assembleia
que delibere a extinção, acompanhada de apreciação fundamentada sobre a legalidade da deliberação, nos oito dias
posteriores à publicação do aviso.
5 — No caso de a deliberação de extinção da associação
ser desconforme com a lei ou os estatutos, o magistrado do
Ministério Público promove, no prazo de 15 dias a contar da
recepção, a declaração judicial de nulidade da deliberação.
6 — O tribunal comunica a declaração judicial de nulidade da deliberação de extinção da associação, transitada
em julgado, ao serviço referido nos números anteriores,
o qual revoga o cancelamento e promove a publicação
imediata de aviso no Boletim do Trabalho e Emprego.
7 — A extinção da associação ou a revogação do cancelamento produz efeitos a partir da publicação do respectivo
aviso.
SUBSECÇÃO III

Quotização sindical

Artigo 457.º
Quotização sindical e protecção dos trabalhadores

1 — O trabalhador não pode ser obrigado a pagar quotas
para associação sindical em que não esteja inscrito.
2 — A cobrança e entrega de quotas sindicais pelo empregador não podem implicar para o trabalhador qualquer
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discriminação nem o pagamento de despesas não previstas
na lei ou limitar de qualquer modo a sua liberdade de
trabalho.
3 — O empregador pode proceder ao tratamento informático de dados pessoais dos trabalhadores referentes a filiação
sindical, desde que, nos termos da lei, sejam exclusivamente
utilizados para cobrança e entrega de quotas sindicais.
4 — A associação sindical não pode recusar a passagem
de documento essencial à actividade profissional do trabalhador que seja da sua competência por motivo de falta
de pagamento de quotas.
Artigo 458.º
Cobrança de quotas sindicais

1 — O empregador deve proceder à cobrança e entrega
de quotas sindicais quando o instrumento de regulamentação colectiva de trabalho aplicável o preveja e o trabalhador
o autorize, ou mediante opção expressa do trabalhador
dirigida ao empregador.
2 — O trabalhador deve formular por escrito e assinar
a declaração de autorização ou de opção referida no número anterior e nela indicar o valor da quota sindical ou
o determinado em percentagem da retribuição a deduzir e
a associação sindical à qual o mesmo deve ser entregue.
3 — A cobrança e entrega de quota sindical implica que
o empregador deduza da retribuição do trabalhador o valor
da quota e o entregue à associação sindical respectiva, até
ao dia 15 do mês seguinte.
4 — A responsabilidade pelas despesas necessárias à
entrega da quota sindical pode ser definida por instrumento
de regulamentação colectiva de trabalho ou acordo entre
empregador e sindicato ou trabalhador.
5 — O trabalhador pode fazer cessar a cobrança e entrega de quota sindical pelo empregador mediante declaração escrita e assinada que lhe dirija neste sentido.
6 — O trabalhador deve enviar cópias das declarações
previstas nos números anteriores à associação sindical
respectiva.
7 — A declaração de autorização ou de opção do trabalhador de cobrança da quota sindical e a declaração sobre
a cessação deste procedimento produzem efeitos a partir
do mês seguinte ao da sua entrega ao empregador.
8 — Constitui contra-ordenação muito grave a recusa
ou falta de cobrança, pelo empregador, da quota sindical,
através da dedução na retribuição do trabalhador que a
haja autorizado ou decidido.
Artigo 459.º
Crime de retenção de quota sindical

O empregador que retiver e não entregar à associação
sindical a quota sindical cobrada é punido com a pena
prevista para o crime de abuso de confiança.
SUBSECÇÃO IV

Actividade sindical na empresa

Artigo 460.º
Direito a actividade sindical na empresa

Os trabalhadores e os sindicatos têm direito a desenvolver actividade sindical na empresa, nomeadamente através
de delegados sindicais, comissões sindicais e comissões
intersindicais.

Artigo 461.º
Reunião de trabalhadores no local de trabalho

1 — Os trabalhadores podem reunir-se no local de trabalho, mediante convocação por um terço ou 50 trabalhadores
do respectivo estabelecimento, ou pela comissão sindical
ou intersindical:
a) Fora do horário de trabalho da generalidade dos trabalhadores, sem prejuízo do normal funcionamento de
turnos ou de trabalho suplementar;
b) Durante o horário de trabalho da generalidade dos
trabalhadores até um período máximo de quinze horas por
ano, que conta como tempo de serviço efectivo, desde que
seja assegurado o funcionamento de serviços de natureza
urgente e essencial.
2 — É aplicável à realização de reunião referida no
número anterior o disposto no artigo 420.º, com as necessárias adaptações.
3 — Os membros de direcção de associações sindicais
representativas dos trabalhadores que não trabalhem na
empresa podem participar na reunião, mediante comunicação dos promotores ao empregador com a antecedência
mínima de seis horas.
4 — O empregador que proíba reunião de trabalhadores
no local de trabalho ou o acesso de membro de direcção
de associação sindical a instalações de empresa onde decorra reunião de trabalhadores comete contra-ordenação
muito grave.
Artigo 462.º
Eleição, destituição ou cessação de funções
de delegado sindical

1 — O delegado sindical é eleito e destituído nos termos
dos estatutos do respectivo sindicato, por voto directo e
secreto.
2 — O mandato do delegado sindical não pode ter duração superior a quatro anos.
3 — Podem constituir-se comissões sindicais na empresa ou estabelecimento e comissões intersindicais na
empresa, de acordo com as alíneas g) e h) do n.º 1 do
artigo 442.º
4 — A direcção do sindicato comunica por escrito ao
empregador a identidade de cada delegado sindical, bem
como dos que fazem parte de comissão sindical ou intersindical, e promove a afixação da comunicação nos locais
reservados a informação sindical.
5 — O disposto no número anterior é aplicável em
caso de destituição ou cessação de funções de delegado
sindical.
Artigo 463.º
Número de delegados sindicais

1 — O número máximo de delegados sindicais que
beneficiam do regime de protecção previsto neste Código
é determinado da seguinte forma:
a) Em empresa com menos de 50 trabalhadores sindicalizados, um;
b) Em empresa com 50 a 99 trabalhadores sindicalizados, dois;
c) Em empresa com 100 a 199 trabalhadores sindicalizados, três;
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d) Em empresa com 200 a 499 trabalhadores sindicalizados, seis;
e) Em empresa com 500 ou mais trabalhadores sindicalizados, o número resultante da seguinte fórmula:
6 + [(n - 500): 200]
2 — Para efeito da alínea e) do número anterior, n é o
número de trabalhadores sindicalizados.
3 — O resultado apurado nos termos da alínea e) do
número anterior é arredondado para a unidade imediatamente superior.
Artigo 464.º
Direito a instalações

1 — O empregador deve pôr à disposição dos delegados
sindicais que o requeiram um local apropriado ao exercício
das suas funções, no interior da empresa ou na sua proximidade, disponibilizado a título permanente em empresa
ou estabelecimento com 150 ou mais trabalhadores.
2 — Constitui contra-ordenação grave a violação do
disposto no número anterior.
Artigo 465.º
Afixação e distribuição de informação sindical

1 — O delegado sindical tem o direito de afixar, nas
instalações da empresa e em local apropriado disponibilizado pelo empregador, convocatórias, comunicações,
informações ou outros textos relativos à vida sindical e aos
interesses sócio-profissionais dos trabalhadores, bem como
proceder à sua distribuição, sem prejuízo do funcionamento
normal da empresa.
2 — Constitui contra-ordenação grave a violação do
disposto no número anterior.
Artigo 466.º
Informação e consulta de delegado sindical

1 — O delegado sindical tem direito a informação e
consulta sobre as seguintes matérias, além de outras referidas na lei ou em convenção colectiva:
a) Evolução recente e provável evolução futura da actividade da empresa ou do estabelecimento e da sua situação
económica;
b) Situação, estrutura e provável evolução do emprego
na empresa ou no estabelecimento e eventuais medidas
preventivas, nomeadamente quando se preveja a diminuição do número de trabalhadores;
c) Decisão susceptível de desencadear mudança substancial na organização do trabalho ou nos contratos de
trabalho.
2 — É aplicável à informação e consulta de delegados
sindicais o disposto nos n.os 1, 2, 4, 5, 6 e 7 do artigo 427.º
3 — O disposto no presente artigo não é aplicável a
microempresa ou a pequena empresa.
Artigo 467.º
Crédito de horas de delegado sindical

1 — O delegado sindical tem direito, para o exercício
das suas funções, a um crédito de cinco horas por mês,

ou oito horas por mês se fizer parte de comissão intersindical.
2 — Constitui contra-ordenação grave a violação do
disposto no número anterior.
SUBSECÇÃO V

Membro de direcção de associação sindical

Artigo 468.º
Crédito de horas e faltas de membro de direcção

1 — Para o exercício das suas funções, o membro de
direcção de associação sindical tem direito a crédito de
horas correspondente a quatro dias de trabalho por mês
e a faltas justificadas, nos termos dos números seguintes.
2 — Sem prejuízo do disposto em instrumento de regulamentação colectiva de trabalho, em cada empresa, o
número máximo de membros de direcção de associação
sindical com direito a crédito de horas e a faltas justificadas sem limitação de número é determinado da seguinte
forma:
a) Em empresa com menos de 50 trabalhadores sindicalizados, um;
b) Em empresa com 50 a 99 trabalhadores sindicalizados,
dois;
c) Em empresa com 100 a 199 trabalhadores sindicalizados, três;
d) Em empresa com 200 a 499 trabalhadores sindicalizados, quatro;
e) Em empresa com 500 a 999 trabalhadores sindicalizados,
seis;
f) Em empresa com 1000 a 1999 trabalhadores sindicalizados, sete;
g) Em empresa com 2000 a 4999 trabalhadores sindicalizados, oito;
h) Em empresa com 5000 a 9999 trabalhadores sindicalizados, 10;
i) Em empresa com 10 000 ou mais trabalhadores
sindicalizados, 12.
3 — No caso de membro de direcção de federação,
união ou confederação, a aplicação da fórmula referida no
número anterior tem em conta o número de trabalhadores
filiados nas associações que fazem parte dessa estrutura.
4 — O trabalhador que seja membro de direcção de mais
de uma associação sindical não tem direito a cumulação
de crédito de horas.
5 — Os membros de direcção que excedam o número
máximo calculado nos termos dos números anteriores têm
direito a faltas justificadas até ao limite de 33 por ano.
6 — A direcção da associação sindical deve comunicar
ao empregador, até 15 de Janeiro de cada ano e nos 15 dias
posteriores a qualquer alteração da sua composição, a identidade dos membros a quem se aplica o disposto no n.º 2.
7 — A direcção da associação sindical pode atribuir
crédito de horas a outro membro da mesma, desde que não
ultrapasse o montante global atribuído nos termos dos n.os 1
e 2 e informe o empregador da alteração da repartição do
crédito com a antecedência mínima de 15 dias.
8 — Quando as faltas justificadas se prolongarem efectiva ou previsivelmente para além de um mês, aplica-se
o regime da suspensão do contrato de trabalho por facto
respeitante ao trabalhador, sem prejuízo do disposto em
instrumento de regulamentação colectiva de trabalho apli-
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cável, que preveja funções sindicais a tempo inteiro ou
outras situações específicas, relativamente ao direito à
retribuição de trabalhador.
9 — Constitui contra-ordenação muito grave a violação
do disposto no n.º 1.

c) Diários das Assembleias Regionais, tratando-se de
legislação a aprovar pelas Assembleias Legislativas das
regiões autónomas;
d) Jornal Oficial, tratando-se de legislação a aprovar
por Governo Regional.

CAPÍTULO II

2 — As separatas referidas no número anterior contêm,
obrigatoriamente:

Participação na elaboração de legislação
do trabalho
Artigo 469.º
Noção de legislação do trabalho

1 — Entende-se por legislação do trabalho a que regula
os direitos e obrigações dos trabalhadores e empregadores,
enquanto tais, e as suas organizações.
2 — São considerados legislação do trabalho os diplomas que regulam, nomeadamente, as seguintes matérias:
a) Contrato de trabalho;
b) Direito colectivo de trabalho;
c) Segurança e saúde no trabalho;
d) Acidentes de trabalho e doenças profissionais;
e) Formação profissional;
f) Processo do trabalho.
3 — Considera-se igualmente matéria de legislação do
trabalho a aprovação para ratificação de convenções da
Organização Internacional do Trabalho.

a) O texto integral das propostas ou projectos, com os
respectivos números;
b) A designação sintética da matéria da proposta ou
projecto;
c) O prazo para apreciação pública.
3 — A Assembleia da República, o Governo da República, a Assembleia Legislativa de região autónoma ou
o Governo Regional faz anunciar, através dos órgãos de
comunicação social, a publicação da separata e a designação das matérias que se encontram em fase de apreciação
pública.
Artigo 473.º
Prazo de apreciação pública

1 — O prazo de apreciação pública não pode ser inferior
a 30 dias.
2 — O prazo pode ser reduzido para 20 dias, a título
excepcional e por motivo de urgência devidamente justificado no acto que determina a publicação.
Artigo 474.º

Artigo 470.º

Pareceres e audições das organizações representativas

Precedência de discussão

1 — Durante o prazo de apreciação pública, as entidades
referidas no artigo 470.º podem pronunciar-se sobre o projecto ou proposta e solicitar audição oral à Assembleia da
República, ao Governo da República, à Assembleia Legislativa de região autónoma ou ao Governo Regional, nos termos da regulamentação própria de cada um destes órgãos.
2 — O parecer da entidade que se pronuncia deve conter:

Qualquer projecto ou proposta de lei, projecto de decreto-lei ou projecto ou proposta de decreto regional relativo a
legislação do trabalho só pode ser discutido e votado pela
Assembleia da República, pelo Governo da República,
pelas Assembleias Legislativas das regiões autónomas
e pelos Governos Regionais depois de as comissões de
trabalhadores ou as respectivas comissões coordenadoras,
as associações sindicais e as associações de empregadores
se terem podido pronunciar sobre ele.
Artigo 471.º
Participação da Comissão Permanente
de Concertação Social

A Comissão Permanente de Concertação Social pode
pronunciar-se sobre qualquer projecto ou proposta de legislação do trabalho, podendo ser convocada por decisão
do presidente mediante requerimento de qualquer dos seus
membros.
Artigo 472.º
Publicação de projectos e propostas

a) Identificação do projecto ou proposta;
b) Identificação da comissão de trabalhadores, comissão coordenadora, associação sindical ou associação de
empregadores que se pronuncia;
c) Âmbito subjectivo, objectivo e geográfico ou, tratando-se de comissão de trabalhadores ou comissão coordenadora, o sector de actividade e a área geográfica da
empresa ou empresas;
d) Número de trabalhadores ou de empregadores representados;
e) Data, assinatura de quem legalmente represente a
entidade ou de todos os seus membros e carimbo da mesma.
Artigo 475.º
Resultado de apreciação pública

1 — Para efeitos do disposto no artigo 470.º, os projectos e propostas são publicados em separata das seguintes
publicações oficiais:

1 — As posições das entidades que se pronunciam em
pareceres ou audições são tidas em conta pelo legislador
como elementos de trabalho.
2 — O resultado da apreciação pública consta:

a) Diário da Assembleia da República, tratando-se de
legislação a aprovar pela Assembleia da República;
b) Boletim do Trabalho e Emprego, tratando-se de legislação a aprovar pelo Governo da República;

a) De preâmbulo de decreto-lei ou de decreto regional;
b) De relatório anexo a parecer de comissão especializada da Assembleia da República ou da Assembleia Legislativa de região autónoma.
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SUBTÍTULO II
Instrumentos de regulamentação
colectiva de trabalho

b) O maior número das entidades referidas;
c) Qualquer das entidades referidas.

SECÇÃO I

3 — Caso constate a existência de disposição ilegal
na matéria em causa, o magistrado do Ministério Público
promove, no prazo de 15 dias, a declaração judicial da
nulidade dessas disposições.
4 — A decisão judicial que declare a nulidade de disposição é remetida pelo tribunal ao serviço competente
do ministério responsável pela área laboral, para efeito de
publicação no Boletim do Trabalho e Emprego.

Disposições gerais sobre instrumentos de regulamentação
colectiva de trabalho

Artigo 480.º

Artigo 476.º

Publicidade de instrumento de regulamentação
colectiva de trabalho aplicável

CAPÍTULO I
Princípios gerais relativos a instrumentos
de regulamentação colectiva de trabalho

Princípio do tratamento mais favorável

As disposições de instrumento de regulamentação colectiva de trabalho só podem ser afastadas por contrato de
trabalho quando este estabeleça condições mais favoráveis
para o trabalhador.
Artigo 477.º
Forma de instrumento de regulamentação
colectiva de trabalho

O instrumento de regulamentação colectiva de trabalho
reveste a forma escrita, sob pena de nulidade.

1 — O empregador deve afixar em local apropriado da
empresa a indicação de instrumentos de regulamentação
colectiva de trabalho aplicáveis.
2 — Constitui contra-ordenação leve a violação do disposto no número anterior.
SECÇÃO II
Concorrência de instrumentos de regulamentação
colectiva de trabalho

Artigo 481.º

Artigo 478.º

Preferência de instrumento de regulamentação
colectiva de trabalho negocial vertical

Limites do conteúdo de instrumento de regulamentação
colectiva de trabalho

O instrumento de regulamentação colectiva de trabalho
negocial de um sector de actividade afasta a aplicação de
instrumento da mesma natureza cujo âmbito se define
por profissão ou profissões relativamente àquele sector
de actividade.

1 — O instrumento de regulamentação colectiva de
trabalho não pode:
a) Contrariar norma legal imperativa;
b) Regulamentar actividades económicas, nomeadamente períodos de funcionamento, regime fiscal, formação
dos preços e exercício da actividade de empresas de trabalho temporário, incluindo o contrato de utilização;
c) Conferir eficácia retroactiva a qualquer cláusula que
não seja de natureza pecuniária.
2 — O instrumento de regulamentação colectiva de
trabalho pode instituir regime complementar contratual
que atribua prestações complementares do subsistema previdencial na parte não coberta por este, nos termos da lei.
Artigo 479.º
Apreciação relativa à igualdade e não discriminação

1 — No prazo de 30 dias a contar da publicação de instrumento de regulamentação colectiva de trabalho negocial
ou decisão arbitral em processo de arbitragem obrigatória
ou necessária, o serviço competente do ministério responsável pela área laboral procede à apreciação fundamentada
da legalidade das suas disposições em matéria de igualdade
e não discriminação e, caso existam disposições discriminatórias, envia a apreciação ao magistrado do Ministério
Público junto do tribunal competente.
2 — Para efeito do número anterior, considera-se competente, pela ordem a seguir indicada, o tribunal em cuja
área tenham sede:
a) Todas as associações sindicais e associações de empregadores ou empresas celebrantes da convenção colectiva;

Artigo 482.º
Concorrência entre instrumentos de regulamentação
colectiva de trabalho negociais

1 — Sempre que exista concorrência entre instrumentos
de regulamentação colectiva de trabalho negociais, são
observados os seguintes critérios de preferência:
a) O acordo de empresa afasta a aplicação do acordo
colectivo ou do contrato colectivo;
b) O acordo colectivo afasta a aplicação do contrato
colectivo.
2 — Nos outros casos, os trabalhadores da empresa
em relação aos quais se verifica a concorrência escolhem
o instrumento aplicável, por maioria, no prazo de 30 dias
a contar da entrada em vigor do instrumento de publicação mais recente, comunicando a escolha ao empregador
interessado e ao serviço com competência inspectiva do
ministério responsável pela área laboral.
3 — Na ausência de escolha pelos trabalhadores, é aplicável:
a) O instrumento de publicação mais recente;
b) Sendo os instrumentos em concorrência publicados
na mesma data, o que regular a principal actividade da
empresa.
4 — A deliberação prevista no n.º 2 é irrevogável até ao
termo da vigência do instrumento adoptado.
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5 — Os critérios de preferência previstos no n.º 1 podem ser afastados por instrumento de regulamentação
colectiva de trabalho negocial, designadamente através
de cláusula de articulação entre convenções colectivas de
diferente nível, nomeadamente interconfederal, sectorial
ou de empresa.
Artigo 483.º
Concorrência entre instrumentos de regulamentação
colectiva de trabalho não negociais

1 — Sempre que exista concorrência entre instrumentos
de regulamentação colectiva de trabalho não negociais, são
observados os seguintes critérios de preferência:
a) A decisão de arbitragem obrigatória afasta a aplicação
de outro instrumento;
b) A portaria de extensão afasta a aplicação de portaria
de condições de trabalho.
2 — Em caso de concorrência entre portarias de extensão aplica-se o previsto nos n.os 2 a 4 do artigo anterior, relativamente às convenções colectivas objecto de extensão.
Artigo 484.º
Concorrência entre instrumentos de regulamentação
colectiva de trabalho negociais e não negociais

A entrada em vigor de instrumento de regulamentação
colectiva de trabalho negocial afasta a aplicação, no respectivo âmbito, de anterior instrumento de regulamentação
colectiva de trabalho não negocial.
CAPÍTULO II
Convenção colectiva
SECÇÃO I
Contratação colectiva

Artigo 485.º
Promoção da contratação colectiva

O Estado deve promover a contratação colectiva, de
modo que as convenções colectivas sejam aplicáveis ao
maior número de trabalhadores e empregadores.
Artigo 486.º
Proposta negocial

1 — O processo de negociação inicia-se com a apresentação à outra parte de proposta de celebração ou de revisão
de uma convenção colectiva.
2 — A proposta deve revestir forma escrita, ser devidamente fundamentada e conter os seguintes elementos:
a) Designação das entidades que a subscrevem em nome
próprio ou em representação de outras;
b) Indicação da convenção que se pretende rever, sendo
caso disso, e respectiva data de publicação.
Artigo 487.º
Resposta à proposta

1 — A entidade destinatária da proposta deve responder,
de forma escrita e fundamentada, nos 30 dias seguintes à

recepção daquela, salvo se houver prazo convencionado
ou prazo mais longo indicado pelo proponente.
2 — Em caso de proposta de revisão de uma convenção colectiva, a entidade destinatária pode recusar-se a
negociar antes de decorrerem seis meses de vigência da
convenção, devendo informar o proponente no prazo de
10 dias úteis.
3 — A resposta deve exprimir uma posição relativa a
todas as cláusulas da proposta, aceitando, recusando ou
contrapropondo.
4 — Em caso de falta de resposta ou de contraproposta,
no prazo a que se refere o n.º 1 e nos termos do n.º 3, o
proponente pode requerer a conciliação.
5 — Constitui contra-ordenação grave a violação do
disposto nos n.os 1 ou 3.
Artigo 488.º
Prioridade em matéria negocial

1 — As partes devem, sempre que possível, atribuir
prioridade à negociação da retribuição e da duração e
organização do tempo de trabalho, tendo em vista o ajuste
do acréscimo global de encargos daí resultante, bem como
à segurança e saúde no trabalho.
2 — A inviabilidade de acordo inicial sobre as matérias
referidas no número anterior não justifica a ruptura de
negociação.
Artigo 489.º
Boa fé na negociação

1 — As partes devem respeitar, no processo de negociação colectiva, o princípio de boa fé, nomeadamente
respondendo com a brevidade possível a propostas e contrapropostas, observando o protocolo negocial, caso exista,
e fazendo-se representar em reuniões e contactos destinados à prevenção ou resolução de conflitos.
2 — Os representantes das associações sindicais e de
empregadores devem, oportunamente, fazer as necessárias
consultas aos trabalhadores e aos empregadores interessados, não podendo, no entanto, invocar tal necessidade para
obter a suspensão ou interrupção de quaisquer actos.
3 — Cada uma das partes deve facultar à outra os elementos ou informações que esta solicitar, na medida em
que tal não prejudique a defesa dos seus interesses.
4 — Não pode ser recusado, no decurso de processo de
negociação de acordo colectivo e de empresa, o fornecimento dos relatórios e contas de empresas já publicados
e o número de trabalhadores, por categoria profissional,
que se situem no âmbito de aplicação do acordo a celebrar.
5 — Comete contra-ordenação grave a associação sindical, a associação de empregadores ou o empregador
que não se faça representar em reunião convocada nos
termos do n.º 1.
Artigo 490.º
Apoio técnico da Administração

1 — Na preparação da proposta negocial e da respectiva
resposta, bem como durante as negociações, os serviços
competentes dos ministérios responsáveis pela área laboral
e pela área de actividade fornecem às partes a informação
necessária de que dispõem e que estas solicitem.
2 — As partes devem enviar as propostas e respostas,
com a respectiva fundamentação, ao ministério responsável
pela área laboral nos 15 dias seguintes à sua apresentação.
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SECÇÃO II
Celebração e conteúdo

Artigo 491.º
Representantes de entidades celebrantes

1 — A convenção colectiva é assinada pelos representantes das entidades celebrantes.
2 — Para efeitos do disposto no número anterior, consideram-se representantes:
a) Os membros de direcção de associação sindical ou
associação de empregadores, com poderes para contratar;
b) Os gerentes, administradores ou directores com poderes para contratar;
c) No caso de empresa do sector empresarial do Estado,
os membros do conselho de gerência ou órgão equiparado,
com poderes para contratar;
d) As pessoas titulares de mandato escrito com poderes para contratar, conferido por associação sindical ou
associação de empregadores, nos termos dos respectivos
estatutos, ou por empregador.
3 — Sem prejuízo da possibilidade de delegação noutras
associações sindicais, a associação sindical pode conferir a
estrutura de representação colectiva dos trabalhadores na
empresa poderes para, relativamente aos seus associados,
contratar com empresa com, pelo menos, 500 trabalhadores.
4 — A revogação do mandato só é eficaz após comunicação à outra parte, por escrito e até à assinatura da
convenção colectiva.
Artigo 492.º
Conteúdo de convenção colectiva

1 — A convenção colectiva deve indicar:
a) Designação das entidades celebrantes;
b) Nome e qualidade em que intervêm os representantes
das entidades celebrantes;
c) Âmbito do sector de actividade, profissional e geográfico de aplicação, excepto tratando-se de revisão que
não altere o âmbito da convenção revista;
d) Data de celebração;
e) Convenção revista e respectiva data de publicação,
se for o caso;
f) Valores expressos de retribuição base para todas as
profissões e categorias profissionais, caso tenham sido
acordados;
g) Estimativa dos números de empregadores e de trabalhadores abrangidos pela convenção.
2 — A convenção colectiva deve regular:
a) As relações entre as entidades celebrantes, em particular quanto à verificação do cumprimento da convenção
e a meios de resolução de conflitos colectivos decorrentes
da sua aplicação ou revisão;
b) As acções de formação profissional, tendo presentes
as necessidades do trabalhador e do empregador;
c) As condições de prestação do trabalho relativas à
segurança e saúde;
d) Medidas que visem a efectiva aplicação do princípio
da igualdade e não discriminação;

e) Outros direitos e deveres dos trabalhadores e dos
empregadores, nomeadamente retribuição base para todas
as profissões e categorias profissionais;
f) Os processos de resolução dos litígios emergentes de
contratos de trabalho, nomeadamente através de conciliação, mediação ou arbitragem;
g) A definição de serviços necessários à segurança e
manutenção de equipamentos e instalações, de serviços
mínimos indispensáveis para ocorrer à satisfação de necessidades sociais impreteríveis, caso a actividade dos
empregadores abrangidos satisfaça necessidades sociais
impreteríveis, bem como dos meios necessários para os
assegurar em situação de greve;
h) Os efeitos decorrentes da convenção em caso de
caducidade, relativamente aos trabalhadores abrangidos
por aquela, até à entrada em vigor de outro instrumento
de regulamentação colectiva de trabalho.
3 — A convenção colectiva deve prever a constituição e
regular o funcionamento de comissão paritária com competência para interpretar e integrar as suas cláusulas.
4 — A convenção colectiva pode prever que o trabalhador, para efeito da escolha prevista no artigo 497.º, pague
um montante nela estabelecido às associações sindicais
envolvidas, a título de comparticipação nos encargos da
negociação.
Artigo 493.º
Comissão paritária

1 — A comissão paritária a que se refere o n.º 3 do artigo
anterior é formada por igual número de representantes das
entidades celebrantes.
2 — A comissão paritária só pode deliberar desde que
esteja presente metade dos representantes de cada parte.
3 — A deliberação tomada por unanimidade é depositada e publicada nos mesmos termos da convenção colectiva e considera-se para todos os efeitos como integrando
a convenção a que respeita.
4 — A deliberação tomada por unanimidade, uma vez
publicada, é aplicável no âmbito de portaria de extensão
da convenção.
SECÇÃO III
Depósito de convenção colectiva

Artigo 494.º
Procedimento do depósito de convenção colectiva

1 — A convenção colectiva é entregue, para depósito,
ao serviço competente do ministério responsável pela área
laboral.
2 — A terceira revisão parcial consecutiva de uma convenção deve ser acompanhada de texto consolidado assinado nos mesmos termos, o qual, em caso de divergência,
prevalece sobre os textos a que se refere.
3 — A convenção e o texto consolidado são entregues
em documento electrónico, nos termos de portaria do ministro responsável pela área laboral.
4 — O depósito depende de a convenção satisfazer os
seguintes requisitos:
a) Ser celebrada por quem tenha capacidade para o
efeito;
b) Ser acompanhada de títulos comprovativos da representação das entidades celebrantes, no caso referido

1019

Diário da República, 1.ª série — N.º 30 — 12 de Fevereiro de 2009
na alínea d) do n.º 2 do artigo 491.º, emitidos por quem
possa vincular as associações sindicais e as associações de
empregadores ou os empregadores celebrantes;
c) Obedecer ao disposto no n.º 1 do artigo 492.º;
d) Ser acompanhada de texto consolidado, sendo caso
disso;
e) Obedecer ao disposto no n.º 3, bem como o texto
consolidado, sendo caso disso.

2 — A aplicação da convenção nos termos do n.º 1
mantém-se até ao final da sua vigência, sem prejuízo do
disposto no número seguinte.
3 — No caso de a convenção colectiva não ter prazo de
vigência, os trabalhadores são abrangidos durante o prazo
mínimo de um ano.
4 — O trabalhador pode revogar a escolha, sendo neste
caso aplicável o disposto no n.º 4 do artigo anterior.

5 — O pedido de depósito deve ser decidido no prazo
de 15 dias a contar da recepção da convenção pelo serviço
competente.
6 — A recusa fundamentada do depósito é imediatamente notificada às partes, sendo devolvidos a convenção
colectiva, o texto consolidado e os títulos comprovativos
da representação.
7 — Considera-se depositada a convenção cujo pedido
de depósito não seja decidido no prazo referido no n.º 5.

Artigo 498.º

Artigo 495.º
Alteração de convenção antes da decisão
sobre o depósito

1 — Enquanto o pedido de depósito não for decidido, as
partes podem efectuar, por acordo, qualquer alteração formal ou substancial da convenção entregue para esse efeito.
2 — A alteração referida no n.º 1 interrompe o prazo de
depósito referido no n.º 5 do artigo anterior.
SECÇÃO IV
Âmbito pessoal de convenção colectiva

Artigo 496.º
Princípio da filiação

1 — A convenção colectiva obriga o empregador que
a subscreve ou filiado em associação de empregadores
celebrante, bem como os trabalhadores ao seu serviço que
sejam membros de associação sindical celebrante.
2 — A convenção celebrada por união, federação ou
confederação obriga os empregadores e os trabalhadores
filiados, respectivamente, em associações de empregadores
ou sindicatos representados por aquela organização quando
celebre em nome próprio, nos termos dos respectivos estatutos, ou em conformidade com os mandatos a que se
refere o n.º 2 do artigo 491.º
3 — A convenção abrange trabalhadores e empregadores filiados em associações celebrantes no início do
processo negocial, bem como os que nelas se filiem durante
a vigência da mesma.
4 — Caso o trabalhador, o empregador ou a associação
em que algum deles esteja inscrito se desfilie de entidade
celebrante, a convenção continua a aplicar-se até ao final
do prazo de vigência que dela constar ou, não prevendo
prazo de vigência, durante um ano ou, em qualquer caso,
até à entrada em vigor de convenção que a reveja.
Artigo 497.º
Escolha de convenção aplicável

1 — Caso sejam aplicáveis, no âmbito de uma empresa,
uma ou mais convenções colectivas ou decisões arbitrais,
o trabalhador que não seja filiado em qualquer associação
sindical pode escolher qual daqueles instrumentos lhe
passa a ser aplicável.

Aplicação de convenção em caso de transmissão
de empresa ou estabelecimento

1 — Em caso de transmissão, por qualquer título, da titularidade de empresa ou estabelecimento ou ainda de parte
de empresa ou estabelecimento que constitua uma unidade
económica, o instrumento de regulamentação colectiva de
trabalho que vincula o transmitente é aplicável ao adquirente até ao termo do respectivo prazo de vigência ou no
mínimo durante 12 meses a contar da transmissão, salvo se
entretanto outro instrumento de regulamentação colectiva
de trabalho negocial passar a aplicar-se ao adquirente.
2 — O disposto no número anterior é aplicável a transmissão, cessão ou reversão da exploração de empresa,
estabelecimento ou unidade económica.
SECÇÃO V
Âmbito temporal de convenção colectiva

Artigo 499.º
Vigência e renovação de convenção colectiva

1 — A convenção colectiva vigora pelo prazo ou prazos
que dela constarem e renova-se nos termos nela previstos.
2 — Considera-se que a convenção, caso não preveja
prazo de vigência, vigora pelo prazo de um ano e renova-se
sucessivamente por igual período.
Artigo 500.º
Denúncia de convenção colectiva

1 — Qualquer das partes pode denunciar a convenção
colectiva, mediante comunicação escrita dirigida à outra
parte, acompanhada de proposta negocial global.
2 — Não se considera denúncia a mera proposta de
revisão de convenção, não determinando a aplicação do
regime de sobrevigência e caducidade.
Artigo 501.º
Sobrevigência e caducidade de convenção colectiva

1 — A cláusula de convenção que faça depender a cessação da vigência desta da substituição por outro instrumento
de regulamentação colectiva de trabalho caduca decorridos
cinco anos sobre a verificação de um dos seguintes factos:
a) Última publicação integral da convenção;
b) Denúncia da convenção;
c) Apresentação de proposta de revisão da convenção
que inclua a revisão da referida cláusula.
2 — Após a caducidade da cláusula referida no número
anterior, ou em caso de convenção que não regule a sua
renovação, aplica-se o disposto nos números seguintes.
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3 — Havendo denúncia, a convenção mantém-se em regime de sobrevigência durante o período em que decorra a
negociação, incluindo conciliação, mediação ou arbitragem
voluntária, ou no mínimo durante 18 meses.
4 — Decorrido o período referido no número anterior, a
convenção mantém-se em vigor durante 60 dias após qualquer das partes comunicar ao ministério responsável pela
área laboral e à outra parte que o processo de negociação
terminou sem acordo, após o que caduca.
5 — Na ausência de acordo anterior sobre os efeitos decorrentes da convenção em caso de caducidade, o ministro
responsável pela área laboral notifica as partes, dentro do
prazo referido no número anterior, para que, querendo,
acordem esses efeitos, no prazo de 15 dias.
6 — Após a caducidade e até à entrada em vigor de
outra convenção ou decisão arbitral, mantêm-se os efeitos
acordados pelas partes ou, na sua falta, os já produzidos
pela convenção nos contratos de trabalho no que respeita
a retribuição do trabalhador, categoria e respectiva definição, duração do tempo de trabalho e regimes de protecção
social cujos benefícios sejam substitutivos dos assegurados
pelo regime geral de segurança social ou com protocolo
de substituição do Serviço Nacional de Saúde.
7 — Além dos efeitos referidos no número anterior,
o trabalhador beneficia dos demais direitos e garantias
decorrentes da legislação do trabalho.
8 — As partes podem acordar, durante o período de
sobrevigência, a prorrogação da vigência da convenção
por um período determinado, ficando o acordo sujeito a
depósito e publicação.
9 — O acordo sobre os efeitos decorrentes da convenção
em caso de caducidade está sujeito a depósito e publicação.

precedente, salvo se forem expressamente ressalvados
pelas partes na nova convenção.

Artigo 502.º

Disposições comuns sobre arbitragem de conflitos
colectivos de trabalho

Cessação da vigência de convenção colectiva

1 — A convenção colectiva pode cessar:
a) Mediante revogação por acordo das partes;
b) Por caducidade, nos termos do artigo anterior.
2 — Aplicam-se à revogação as regras referentes ao
depósito e à publicação de convenção colectiva.
3 — A revogação prejudica os direitos decorrentes da
convenção, salvo se na mesma forem expressamente ressalvados pelas partes.
4 — O serviço competente do ministério responsável
pela área laboral procede à publicação no Boletim do Trabalho e Emprego de aviso sobre a data da cessação da
vigência de convenção colectiva, nos termos do artigo
anterior.

CAPÍTULO III
Acordo de adesão
Artigo 504.º
Adesão a convenção colectiva ou a decisão arbitral

1 — A associação sindical, a associação de empregadores ou o empregador pode aderir a convenção colectiva
ou a decisão arbitral em vigor.
2 — A adesão opera-se por acordo entre a entidade
interessada e aquela ou aquelas que se lhe contraporiam
na negociação da convenção, se nela tivesse participado.
3 — Da adesão não pode resultar modificação do conteúdo da convenção ou da decisão arbitral, ainda que destinada a aplicar-se somente no âmbito da entidade aderente.
4 — Ao acordo de adesão aplicam-se as regras referentes ao depósito e à publicação de convenção colectiva.
CAPÍTULO IV
Arbitragem
SECÇÃO I
Disposições comuns sobre arbitragem

Artigo 505.º

1 — As regras sobre conteúdo obrigatório e depósito de
convenção colectiva aplicam-se à decisão arbitral, com as
necessárias adaptações.
2 — Os árbitros enviam o texto da decisão arbitral às
partes e ao serviço competente do ministério responsável
pela área laboral, para efeitos de depósito e publicação,
no prazo de cinco dias a contar da decisão.
3 — A decisão arbitral produz os efeitos da convenção
colectiva.
4 — O regime geral da arbitragem voluntária é subsidiariamente aplicável.
SECÇÃO II
Arbitragem voluntária

Artigo 503.º

Artigo 506.º

Sucessão de convenções colectivas

Admissibilidade da arbitragem voluntária

1 — A convenção colectiva posterior revoga integralmente a convenção anterior, salvo nas matérias expressamente ressalvadas pelas partes.
2 — A mera sucessão de convenções colectivas não
pode ser invocada para diminuir o nível de protecção global
dos trabalhadores.
3 — Os direitos decorrentes de convenção só podem ser
reduzidos por nova convenção de cujo texto conste, em termos expressos, o seu carácter globalmente mais favorável.
4 — No caso previsto no número anterior, a nova convenção prejudica os direitos decorrentes de convenção

A todo o tempo, as partes podem acordar em submeter
a arbitragem as questões laborais resultantes, nomeadamente, da interpretação, integração, celebração ou revisão
de convenção colectiva.
Artigo 507.º
Funcionamento da arbitragem voluntária

1 — A arbitragem voluntária rege-se por acordo das
partes ou, na sua falta, pelo disposto nos números seguintes.
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2 — A arbitragem é realizada por três árbitros, sendo dois
nomeados, um por cada parte, e o terceiro escolhido por aqueles.
3 — As partes informam o serviço competente do ministério responsável pela área laboral do início e do termo
do procedimento.
4 — Os árbitros podem ser assistidos por peritos e têm
o direito de obter das partes, do ministério responsável
pela área laboral e do ministério responsável pela área de
actividade a informação disponível de que necessitem.
5 — Constitui contra-ordenação muito grave a não nomeação de árbitro nos termos do n.º 2 e constitui contra-ordenação leve a violação do disposto no n.º 3.
SECÇÃO III
Arbitragem obrigatória

Artigo 508.º
Admissibilidade de arbitragem obrigatória

1 — O conflito resultante de celebração de convenção
colectiva pode ser dirimido por arbitragem obrigatória:
a) Tratando-se de primeira convenção, a requerimento
de qualquer das partes, desde que tenha havido negociações prolongadas e infrutíferas, conciliação ou mediação
frustrada e não tenha sido possível dirimir o conflito por
meio de arbitragem voluntária, em virtude de má-fé negocial da outra parte, ouvida a Comissão Permanente de
Concertação Social;
b) Havendo recomendação nesse sentido da Comissão
Permanente de Concertação Social, com voto favorável da
maioria dos membros representantes dos trabalhadores e
dos empregadores;
c) Por iniciativa do ministro responsável pela área laboral, ouvida a Comissão Permanente de Concertação Social,
quando estejam em causa serviços essenciais destinados a
proteger a vida, a saúde e a segurança das pessoas.
2 — O disposto nas alíneas b) e c) do número anterior é
aplicável no caso de revisão de convenção colectiva.
Artigo 509.º
Determinação de arbitragem obrigatória

1 — A arbitragem obrigatória pode ser determinada por
despacho fundamentado do ministro responsável pela área
laboral, atendendo:
a) Ao número de trabalhadores e empregadores afectados pelo conflito;
b) À relevância da protecção social dos trabalhadores
abrangidos;
c) Aos efeitos sociais e económicos do conflito;
d) À posição das partes quanto ao objecto da arbitragem.
2 — O ministro responsável pela área laboral deve ouvir
previamente as partes ou, no caso da alínea a) do n.º 1 do artigo anterior, a contraparte requerida, bem como a entidade
reguladora e de supervisão do sector de actividade em causa.
3 — A audiência da entidade reguladora e de supervisão
deve ser efectuada pela Comissão Permanente de Concertação Social previamente à recomendação prevista na
alínea b) do n.º 1 do artigo anterior, em caso de conflito
entre partes representadas por associações de trabalhadores
e de empregadores com assento na Comissão, se estas o
requererem conjuntamente.

4 — O despacho que determina a arbitragem obrigatória
é imediatamente notificado às partes e ao secretário-geral
do Conselho Económico e Social.
5 — O Código do Procedimento Administrativo é subsidiariamente aplicável.
SECÇÃO IV
Arbitragem necessária

Artigo 510.º
Admissibilidade da arbitragem necessária

Caso, após a caducidade de uma ou mais convenções
colectivas aplicáveis a uma empresa, grupo de empresas
ou sector de actividade, não seja celebrada nova convenção
nos 12 meses subsequentes, e não haja outra convenção
aplicável a pelo menos 50 % dos trabalhadores da mesma
empresa, grupo de empresas ou sector de actividade, pode
ser determinada uma arbitragem necessária.
Artigo 511.º
Determinação de arbitragem necessária

1 — A arbitragem necessária é determinada por despacho fundamentado do ministro responsável pela área
laboral, mediante requerimento de qualquer das partes
nos 12 meses subsequentes ao termo do prazo referido no
artigo anterior.
2 — Para efeitos de verificação do requisito de não existência de outra convenção aplicável a, pelo menos, 50 %
dos trabalhadores da mesma empresa, grupo de empresas
ou sector de actividade, o ministro responsável pela área
laboral promove a publicação imediata, no Boletim do
Trabalho e Emprego, de aviso mencionando o requerimento referido no número anterior para que os interessados
possam deduzir oposição fundamentada, por escrito, no
prazo de 15 dias.
3 — A decisão sobre o requerimento referido no n.º 1
é proferida no prazo de 60 dias a contar da recepção do
mesmo.
4 — Ao despacho referido no n.º 1 são aplicáveis os
n.os 4 e 5 do artigo 509.º
5 — O objecto da arbitragem é definido pelas partes
ou, se estas o não fizerem, pelos árbitros, tendo em consideração as circunstâncias e as posições assumidas pelas
partes sobre o mesmo.
SECÇÃO V
Disposições comuns à arbitragem obrigatória
e à arbitragem necessária

Artigo 512.º
Competência do Conselho Económico e Social

1 — Compete ao presidente do Conselho Económico e
Social participar na constituição das listas de árbitros nos
termos de lei específica.
2 — Compete ao Conselho Económico e Social proceder
em caso de necessidade ao sorteio de árbitros para efeito
de arbitragem obrigatória ou arbitragem necessária.
3 — O Conselho Económico e Social assegura:
a) O pagamento de honorários, despesas de deslocação
e de estada de árbitros e peritos;
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b) O apoio técnico e administrativo necessário ao funcionamento do tribunal arbitral.
Artigo 513.º
Regulamentação da arbitragem obrigatória
e arbitragem necessária

O regime da arbitragem obrigatória e da arbitragem
necessária, no que não é regulado nas secções precedentes,
consta de lei específica.
CAPÍTULO V
Portaria de extensão
Artigo 514.º
Extensão de convenção colectiva ou decisão arbitral

1 — A convenção colectiva ou decisão arbitral em vigor pode ser aplicada, no todo ou em parte, por portaria
de extensão a empregadores e a trabalhadores integrados
no âmbito do sector de actividade e profissional definido
naquele instrumento.
2 — A extensão é possível mediante ponderação de
circunstâncias sociais e económicas que a justifiquem,
nomeadamente a identidade ou semelhança económica e
social das situações no âmbito da extensão e no do instrumento a que se refere.
Artigo 515.º

2 — A portaria de condições de trabalho só pode ser
emitida na falta de instrumento de regulamentação colectiva de trabalho negocial.
Artigo 518.º
Competência e procedimento para emissão
de portaria de condições de trabalho

1 — São competentes para a emissão de portaria de condições de trabalho o ministro responsável pela área laboral
e o ministro responsável pelo sector de actividade.
2 — Os estudos preparatórios de portaria de condições
de trabalho são assegurados por uma comissão técnica
constituída por despacho do ministro responsável pela
área laboral.
3 — A comissão técnica é formada por membros designados pelos ministros competentes para a emissão da
portaria e inclui, sempre que possível, assessores designados pelos representantes dos trabalhadores e dos empregadores interessados, em número determinado pelo
despacho constitutivo.
4 — A comissão técnica deve elaborar os estudos preparatórios no prazo de 60 dias a contar do despacho que
a constitua.
5 — O ministro responsável pela área laboral pode,
em situações excepcionais, prorrogar o prazo previsto no
número anterior.
6 — O disposto nos n.os 2 a 4 do artigo 516.º é aplicável
à elaboração de portaria de condições de trabalho.

Subsidiariedade

CAPÍTULO VII

A portaria de extensão só pode ser emitida na falta de
instrumento de regulamentação colectiva de trabalho negocial.
Artigo 516.º

Publicação, entrada em vigor e aplicação

Competência e procedimento para emissão
de portaria de extensão

Publicação e entrada em vigor de instrumento
de regulamentação colectiva de trabalho

1 — Compete ao ministro responsável pela área laboral
a emissão de portaria de extensão, salvo havendo oposição
a esta por motivos de ordem económica, caso em que a
competência é conjunta com a do ministro responsável
pelo sector de actividade.
2 — O ministro responsável pela área laboral manda
publicar o projecto de portaria de extensão no Boletim do
Trabalho e Emprego.
3 — Qualquer pessoa singular ou colectiva que possa
ser, ainda que indirectamente, afectada pela extensão pode
deduzir oposição fundamentada, por escrito, nos 15 dias
seguintes à publicação do projecto.
4 — O Código do Procedimento Administrativo é subsidiariamente aplicável.

1 — O instrumento de regulamentação colectiva de
trabalho é publicado no Boletim do Trabalho e Emprego
e entra em vigor, após a publicação, nos termos da lei.
2 — O disposto no número anterior não prejudica a
publicação de portaria de extensão e de portaria de condições de trabalho no Diário da República, da qual depende
a respectiva entrada em vigor.
3 — O instrumento de regulamentação colectiva de
trabalho que seja objecto de três revisões parciais consecutivas é integralmente republicado.

CAPÍTULO VI

1 — Os destinatários de instrumento de regulamentação
colectiva de trabalho devem proceder de boa fé no seu
cumprimento.
2 — Na aplicação de convenção colectiva ou acordo
de adesão, atende-se às circunstâncias em que as partes
fundamentaram a decisão de contratar.
3 — Quem faltar culposamente ao cumprimento de
obrigação emergente de instrumento de regulamentação
colectiva de trabalho é responsável pelo prejuízo causado,
nos termos gerais.

Portaria de condições de trabalho
Artigo 517.º
Admissibilidade de portaria de condições de trabalho

1 — Quando circunstâncias sociais e económicas o justifiquem, não exista associação sindical ou de empregadores
nem seja possível a portaria de extensão, pode ser emitida
portaria de condições de trabalho.

Artigo 519.º

Artigo 520.º
Aplicação de instrumento de regulamentação
colectiva de trabalho
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Artigo 521.º
Violação de disposição de instrumento de regulamentação
colectiva de trabalho

1 — A violação de disposição de instrumento de regulamentação colectiva de trabalho respeitante a uma generalidade de trabalhadores constitui contra-ordenação grave.
2 — A violação de disposição de instrumento de regulamentação colectiva de trabalho constitui, por cada
trabalhador em relação ao qual se verifica a infracção,
contra-ordenação leve.
3 — O disposto no n.º 1 não se aplica se, com base no
n.º 2, forem aplicáveis ao empregador coimas em que o
somatório dos valores mínimos seja igual ou superior ao
quantitativo mínimo da coima aplicável de acordo com
o n.º 1.

SUBTÍTULO III
Conflitos colectivos de trabalho
CAPÍTULO I
Resolução de conflitos colectivos de trabalho

3 — Nos 10 dias seguintes à apresentação do requerimento, o serviço competente verifica a regularidade daquele e convoca as partes para o início da conciliação,
devendo, em caso de revisão de convenção colectiva,
convidar para a conciliação a associação sindical ou de
empregadores participantes no processo de negociação e
não envolvida no requerimento.
4 — A associação sindical ou de empregadores referida
na segunda parte do número anterior deve responder ao
convite no prazo de cinco dias.
5 — As partes convocadas devem comparecer em reunião de conciliação.
6 — A conciliação inicia-se com a definição das matérias sobre as quais vai incidir.
7 — No caso de a conciliação ser efectuada por outra
entidade, as partes devem informar do início e termo respectivos o serviço competente do ministério responsável
pela área laboral.
8 — Comete contra-ordenação grave a associação sindical, a associação de empregadores ou o empregador que
não se faça representar em reunião para que tenha sido
convocado.
Artigo 525.º
Transformação da conciliação em mediação

SECÇÃO I
Princípio de boa fé

Artigo 522.º
Boa fé

Na pendência de um conflito colectivo de trabalho as
partes devem agir de boa fé.
SECÇÃO II
Conciliação

Artigo 523.º
Admissibilidade e regime da conciliação

1 — O conflito colectivo de trabalho, designadamente
resultante da celebração ou revisão de convenção colectiva,
pode ser resolvido por conciliação.
2 — Na falta de regulamentação convencional, a conciliação rege-se pelo disposto no número seguinte e no
artigo seguinte.
3 — A conciliação pode ter lugar em qualquer altura:
a) Por acordo das partes;
b) Por iniciativa de uma das partes, em caso de falta de
resposta à proposta de celebração ou de revisão de convenção colectiva, ou mediante aviso prévio de oito dias,
por escrito, à outra parte.
Artigo 524.º
Procedimento de conciliação

1 — A conciliação, caso seja requerida, é efectuada pelo
serviço competente do ministério responsável pela área laboral, assessorado, sempre que necessário, pelo serviço competente do ministério responsável pelo sector de actividade.
2 — O requerimento de conciliação deve indicar a situação que a fundamenta e o objecto da mesma, juntando
prova do aviso prévio no caso de ser subscrito por uma
das partes.

A conciliação pode ser transformada em mediação, nos
termos dos artigos seguintes.
SECÇÃO III
Mediação
Artigo 526.º
Admissibilidade e regime da mediação

1 — O conflito colectivo de trabalho, designadamente
resultante da celebração ou revisão de uma convenção
colectiva, pode ser resolvido por mediação.
2 — Na falta de regulamentação convencional, a mediação rege-se pelo disposto no número seguinte e nos
artigos seguintes.
3 — A mediação pode ter lugar:
a) Por acordo das partes, em qualquer altura, nomeadamente no decurso da conciliação;
b) Por iniciativa de uma das partes, um mês após o
início de conciliação, mediante comunicação, por escrito,
à outra parte.
Artigo 527.º
Procedimento de mediação

1 — A mediação, caso seja requerida, é efectuada por
mediador nomeado pelo serviço competente do ministério
responsável pela área laboral, assessorado, sempre que
necessário, pelo serviço competente do ministério responsável pelo sector de actividade.
2 — O requerimento de mediação deve indicar a situação que a fundamenta e o objecto da mesma, juntando
prova da comunicação à outra parte caso seja subscrito
por uma das partes.
3 — Nos 10 dias seguintes à apresentação do requerimento, o serviço competente verifica a regularidade daquele
e nomeia o mediador, dando do facto conhecimento às partes.
4 — Caso a mediação seja requerida por uma das partes, o mediador solicita à outra que se pronuncie sobre o
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objecto da mesma e, em caso de divergência, decide tendo
em consideração a viabilidade da mediação.
5 — Para a elaboração da proposta, o mediador pode
solicitar às partes e a qualquer departamento do Estado os
dados e informações de que estes disponham e que aquele
considere necessários.
6 — As partes devem comparecer em reuniões convocadas pelo mediador.
7 — O mediador deve remeter a proposta às partes no
prazo de 30 dias a contar da sua nomeação e, no decurso do
prazo referido no número seguinte, pode contactar qualquer
das partes em separado, se o considerar conveniente para
a obtenção do acordo.
8 — A aceitação da proposta por qualquer das partes
deve ser comunicada ao mediador no prazo de 10 dias a
contar da sua recepção.
9 — Recebidas as respostas ou decorrido o prazo estabelecido no número anterior, o mediador comunica em
simultâneo a cada uma das partes a aceitação ou recusa
da proposta, no prazo de dois dias.
10 — O mediador deve guardar sigilo sobre as informações recebidas no decurso do procedimento que não
sejam conhecidas da outra parte.
11 — Comete contra-ordenação grave a associação sindical, a associação de empregadores ou o empregador
que não se faça representar em reunião convocada pelo
mediador.
Artigo 528.º
Mediação por outra entidade

1 — As partes podem solicitar ao ministro responsável
pela área laboral, mediante requerimento conjunto, o recurso a uma personalidade constante da lista de árbitros
presidentes para desempenhar as funções de mediador.
2 — Caso o ministro concorde e a personalidade escolhida aceite ser mediador, os correspondentes encargos são
suportados pelo ministério responsável pela área laboral.
3 — No caso de a mediação não ser efectuada pelo
serviço competente do ministério responsável pela área
laboral, este deve ser informado pelas partes dos respectivos início e termo.

2 — Compete aos trabalhadores definir o âmbito de
interesses a defender através da greve.
3 — O direito à greve é irrenunciável.
Artigo 531.º
Competência para declarar a greve

1 — O recurso à greve é decidido por associações sindicais.
2 — Sem prejuízo do disposto no número anterior, a
assembleia de trabalhadores da empresa pode deliberar o
recurso à greve desde que a maioria dos trabalhadores não
esteja representada por associações sindicais, a assembleia
seja convocada para o efeito por 20 % ou 200 trabalhadores, a maioria dos trabalhadores participe na votação e a
deliberação seja aprovada por voto secreto pela maioria
dos votantes.
Artigo 532.º
Representação dos trabalhadores em greve

1 — Os trabalhadores em greve são representados pela
associação ou associações sindicais que decidiram o recurso
à greve ou, no caso referido no n.º 2 do artigo anterior, por
uma comissão de greve, eleita pela mesma assembleia.
2 — As entidades referidas no número anterior podem
delegar os seus poderes de representação.
Artigo 533.º
Piquete de greve

A associação sindical ou a comissão de greve pode
organizar piquetes para desenvolverem actividades tendentes a persuadir, por meios pacíficos, os trabalhadores a
aderirem à greve, sem prejuízo do respeito pela liberdade
de trabalho de não aderentes.
Artigo 534.º
Aviso prévio de greve

Greve

1 — A entidade que decida o recurso à greve deve dirigir
ao empregador, ou à associação de empregadores, e ao
ministério responsável pela área laboral um aviso com a
antecedência mínima de cinco dias úteis ou, em situação
referida no n.º 1 do artigo 537.º, 10 dias úteis.
2 — O aviso prévio de greve deve ser feito por meios
idóneos, nomeadamente por escrito ou através dos meios
de comunicação social.
3 — O aviso prévio deve conter uma proposta de definição de serviços necessários à segurança e manutenção
de equipamento e instalações e, se a greve se realizar em
empresa ou estabelecimento que se destine à satisfação
de necessidades sociais impreteríveis, uma proposta de
serviços mínimos.
4 — Caso os serviços a que se refere o número anterior estejam definidos em instrumento de regulamentação
colectiva de trabalho, este pode determinar que o aviso
prévio não necessita de conter proposta sobre os mesmos
serviços, desde que seja devidamente identificado o respectivo instrumento.

Artigo 530.º

Artigo 535.º

Direito à greve

Proibição de substituição de grevistas

1 — A greve constitui, nos termos da Constituição, um
direito dos trabalhadores.

1 — O empregador não pode, durante a greve, substituir
os grevistas por pessoas que, à data do aviso prévio, não

SECÇÃO IV
Arbitragem

Artigo 529.º
Arbitragem

Os conflitos colectivos de trabalho que não resultem
da celebração ou revisão de convenção colectiva podem
ser dirimidos por arbitragem, nos termos previstos nos
artigos 506.º e 507.º
CAPÍTULO II
Greve e proibição de lock-out
SECÇÃO I
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trabalhavam no respectivo estabelecimento ou serviço
nem pode, desde essa data, admitir trabalhadores para
aquele fim.
2 — A tarefa a cargo de trabalhador em greve não pode,
durante esta, ser realizada por empresa contratada para
esse fim, salvo em caso de incumprimento dos serviços
mínimos necessários à satisfação das necessidades sociais
impreteríveis ou à segurança e manutenção de equipamento
e instalações e na estrita medida necessária à prestação
desses serviços.
3 — Constitui contra-ordenação muito grave a violação
do disposto nos números anteriores.
Artigo 536.º
Efeitos da greve

1 — A greve suspende o contrato de trabalho de trabalhador aderente, incluindo o direito à retribuição e os
deveres de subordinação e assiduidade.
2 — Durante a greve, mantêm-se, além dos direitos,
deveres e garantias das partes que não pressuponham a
efectiva prestação do trabalho, os direitos previstos em
legislação de segurança social e as prestações devidas por
acidente de trabalho ou doença profissional.
3 — O período de suspensão conta-se para efeitos de
antiguidade e não prejudica os efeitos decorrentes desta.
Artigo 537.º
Obrigação de prestação de serviços durante a greve

1 — Em empresa ou estabelecimento que se destine à
satisfação de necessidades sociais impreteríveis, a associação sindical que declare a greve, ou a comissão de greve
no caso referido no n.º 2 do artigo 531.º, e os trabalhadores
aderentes devem assegurar, durante a mesma, a prestação
dos serviços mínimos indispensáveis à satisfação daquelas
necessidades.
2 — Considera-se, nomeadamente, empresa ou estabelecimento que se destina à satisfação de necessidades
sociais impreteríveis o que se integra em algum dos seguintes sectores:
a) Correios e telecomunicações;
b) Serviços médicos, hospitalares e medicamentosos;
c) Salubridade pública, incluindo a realização de funerais;
d) Serviços de energia e minas, incluindo o abastecimento de combustíveis;
e) Abastecimento de águas;
f) Bombeiros;
g) Serviços de atendimento ao público que assegurem
a satisfação de necessidades essenciais cuja prestação incumba ao Estado;
h) Transportes, incluindo portos, aeroportos, estações de
caminho-de-ferro e de camionagem, relativos a passageiros, animais e géneros alimentares deterioráveis e a bens
essenciais à economia nacional, abrangendo as respectivas
cargas e descargas;
i) Transporte e segurança de valores monetários.
3 — A associação sindical que declare a greve, ou a comissão de greve no caso referido no n.º 2 do artigo 531.º, e
os trabalhadores aderentes devem prestar, durante a greve,
os serviços necessários à segurança e manutenção de equipamentos e instalações.

4 — Os trabalhadores afectos à prestação de serviços
referidos nos números anteriores mantêm-se, na estrita
medida necessária a essa prestação, sob a autoridade e
direcção do empregador, tendo nomeadamente direito a
retribuição.
Artigo 538.º
Definição de serviços a assegurar durante a greve

1 — Os serviços previstos nos n.os 1 e 3 do artigo anterior e os meios necessários para os assegurar devem ser
definidos por instrumento de regulamentação colectiva de
trabalho ou por acordo entre os representantes dos trabalhadores e os empregadores abrangidos pelo aviso prévio
ou a respectiva associação de empregadores.
2 — Na ausência de previsão em instrumento de regulamentação colectiva de trabalho ou de acordo sobre a
definição dos serviços mínimos previstos no n.º 1 do artigo anterior, o serviço competente do ministério responsável
pela área laboral, assessorado sempre que necessário pelo
serviço competente do ministério responsável pelo sector
de actividade, convoca as entidades referidas no número
anterior para a negociação de um acordo sobre os serviços
mínimos e os meios necessários para os assegurar.
3 — Na negociação de serviços mínimos relativos a
greve substancialmente idêntica a, pelo menos, duas greves
anteriores para as quais a definição de serviços mínimos
por arbitragem tenha igual conteúdo, o serviço referido no
número anterior propõe às partes que aceitem essa mesma
definição, devendo, em caso de rejeição, a mesma constar
da acta da negociação.
4 — No caso referido nos números anteriores, na falta
de acordo nos três dias posteriores ao aviso prévio de
greve, os serviços mínimos e os meios necessários para
os assegurar são definidos:
a) Por despacho conjunto, devidamente fundamentado,
do ministro responsável pela área laboral e do ministro
responsável pelo sector de actividade;
b) Tratando-se de serviço da administração directa ou
indirecta do Estado, de serviços das autarquias locais ou
empresa do sector empresarial do Estado, por tribunal
arbitral, constituído nos termos de lei específica sobre
arbitragem obrigatória.
5 — A definição dos serviços mínimos deve respeitar
os princípios da necessidade, da adequação e da proporcionalidade.
6 — O despacho e a decisão do tribunal arbitral previstos no número anterior produzem efeitos imediatamente
após a sua notificação às entidades a que se refere o n.º 1
e devem ser afixados nas instalações da empresa, estabelecimento ou serviço, em locais destinados à informação
dos trabalhadores.
7 — Os representantes dos trabalhadores em greve devem designar os trabalhadores que ficam adstritos à prestação dos serviços mínimos definidos e informar do facto
o empregador, até vinte e quatro horas antes do início do
período de greve ou, se não o fizerem, deve o empregador
proceder a essa designação.
Artigo 539.º
Termo da greve

A greve termina por acordo entre as partes, por deliberação de entidade que a tenha declarado ou no final do
período para o qual foi declarada.
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Artigo 540.º
Proibição de coacção, prejuízo ou discriminação
de trabalhador

1 — É nulo o acto que implique coacção, prejuízo ou
discriminação de trabalhador por motivo de adesão ou
não a greve.
2 — Constitui contra-ordenação muito grave o acto
do empregador que implique coacção do trabalhador no
sentido de não aderir a greve, ou que o prejudique ou
discrimine por aderir ou não a greve.

ainda, a recusa em fornecer trabalho, condições e instrumentos de trabalho que determine ou possa determinar a
paralisação de todos ou alguns sectores da empresa, desde
que, em qualquer caso, vise atingir finalidades alheias à
normal actividade da empresa, por decisão unilateral do
empregador.
2 — É proibido o lock-out.
3 — Constitui contra-ordenação muito grave a violação
do disposto no número anterior.
Artigo 545.º

Artigo 541.º

Responsabilidade penal em matéria de lock-out

Efeitos de greve declarada ou executada
de forma contrária à lei

A violação do disposto no n.º 2 do artigo 544.º é punida
com pena de prisão até 2 anos ou com pena de multa até
240 dias.

1 — A ausência de trabalhador por motivo de adesão
a greve declarada ou executada de forma contrária à lei
considera-se falta injustificada.
2 — O disposto no número anterior não prejudica a
aplicação dos princípios gerais em matéria de responsabilidade civil.
3 — Em caso de incumprimento da obrigação de prestação de serviços mínimos, o Governo pode determinar a
requisição ou mobilização, nos termos previstos em legislação específica.
Artigo 542.º
Regulamentação da greve por convenção colectiva

1 — A convenção colectiva pode regular, além das
matérias referidas na alínea g) do n.º 2 do artigo 492.º,
procedimentos de resolução de conflitos susceptíveis de
determinar o recurso à greve, bem como limitar o recurso
a greve por parte de associação sindical celebrante, durante
a vigência daquela, com a finalidade de modificar o seu
conteúdo.
2 — A limitação prevista na segunda parte do número
anterior não prejudica, nomeadamente, a declaração de
greve com fundamento:
a) Na alteração anormal de circunstâncias em que as
partes fundamentaram a decisão de contratar;
b) No incumprimento da convenção colectiva.
3 — O trabalhador não pode ser responsabilizado pela
adesão a greve declarada em incumprimento de limitação
prevista no n.º 1.
Artigo 543.º
Responsabilidade penal em matéria de greve

A violação do disposto no n.º 1 ou 2 do artigo 535.º ou
no n.º 1 do artigo 540.º é punida com pena de multa até
120 dias.

LIVRO II
Responsabilidades penal
e contra-ordenacional
CAPÍTULO I
Responsabilidade penal
Artigo 546.º
Responsabilidade de pessoas colectivas e equiparadas

As pessoas colectivas e entidades equiparadas são responsáveis, nos termos gerais, pelos crimes previstos no
presente Código.
Artigo 547.º
Desobediência qualificada

Incorre no crime de desobediência qualificada o empregador que:
a) Não apresentar ao serviço com competência inspectiva do ministério responsável pela área laboral documento
ou outro registo por este requisitado que interesse ao esclarecimento de qualquer situação laboral;
b) Ocultar, destruir ou danificar documento ou outro
registo que tenha sido requisitado pelo serviço referido
na alínea anterior.
CAPÍTULO II
Responsabilidade contra-ordenacional
Artigo 548.º
Noção de contra-ordenação laboral

Lock-out

Constitui contra-ordenação laboral o facto típico, ilícito
e censurável que consubstancie a violação de uma norma
que consagre direitos ou imponha deveres a qualquer sujeito no âmbito de relação laboral e que seja punível com
coima.

Artigo 544.º

Artigo 549.º

Conceito e proibição de lock-out

Regime das contra-ordenações laborais

1 — Considera-se lock-out qualquer paralisação total
ou parcial da empresa ou a interdição do acesso a locais
de trabalho a alguns ou à totalidade dos trabalhadores e,

As contra-ordenações laborais são reguladas pelo disposto neste Código e, subsidiariamente, pelo regime geral
das contra-ordenações.

SECÇÃO II
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Artigo 550.º
Punibilidade da negligência

A negligência nas contra-ordenações laborais é sempre
punível.
Artigo 551.º
Sujeito responsável por contra-ordenação laboral

1 — O empregador é o responsável pelas contra-ordenações laborais, ainda que praticadas pelos seus
trabalhadores no exercício das respectivas funções, sem
prejuízo da responsabilidade cometida por lei a outros
sujeitos.
2 — Quando um tipo contra-ordenacional tiver por
agente o empregador abrange também a pessoa colectiva,
a associação sem personalidade jurídica ou a comissão
especial.
3 — Se o infractor for pessoa colectiva ou equiparada,
respondem pelo pagamento da coima, solidariamente com
aquela, os respectivos administradores, gerentes ou directores.
4 — O contratante é responsável solidariamente pelo pagamento da coima aplicada ao subcontratante que execute
todo ou parte do contrato nas instalações daquele ou sob
responsabilidade do mesmo, pela violação de disposições
a que corresponda uma infracção muito grave, salvo se
demonstrar que agiu com a diligência devida.
Artigo 552.º
Apresentação de documentos

1 — As pessoas singulares, colectivas e entidades equiparadas notificadas pelo serviço com competência inspectiva do ministério responsável pela área laboral para
exibição, apresentação ou entrega de documentos ou outros
registos ou de cópia dos mesmos devem apresentá-los no
prazo e local identificados para o efeito.
2 — Constitui contra-ordenação leve a violação do disposto no número anterior.
Artigo 553.º
Escalões de gravidade das contra-ordenações laborais

Para determinação da coima aplicável e tendo em conta
a relevância dos interesses violados, as contra-ordenações
laborais classificam-se em leves, graves e muito graves.
Artigo 554.º
Valores das coimas

1 — A cada escalão de gravidade das contra-ordenações
laborais corresponde uma coima variável em função do
volume de negócios da empresa e do grau da culpa do
infractor, salvo o disposto no artigo seguinte.
2 — Os limites mínimo e máximo das coimas correspondentes a contra-ordenação leve são os seguintes:
a) Se praticada por empresa com volume de negócios
inferior a € 10 000 000, de 2 UC a 5 UC em caso de negligência e de 6 UC a 9 UC em caso de dolo;
b) Se praticada por empresa com volume de negócios
igual ou superior a € 10 000 000, de 6 UC a 9 UC em caso
de negligência e de 10 UC a 15 UC em caso de dolo.

3 — Os limites mínimo e máximo das coimas correspondentes a contra-ordenação grave são os seguintes:
a) Se praticada por empresa com volume de negócios
inferior a € 500 000, de 6 UC a 12 UC em caso de negligência e de 13 UC a 26 UC em caso de dolo;
b) Se praticada por empresa com volume de negócios
igual ou superior a € 500 000 e inferior a € 2 500 000, de
7 UC a 14 UC em caso de negligência e de 15 UC a 40 UC
em caso de dolo;
c) Se praticada por empresa com volume de negócios igual
ou superior a € 2 500 000 e inferior a € 5 000 000, de 10 UC
a 20 UC em caso de negligência e de 21 UC a 45 UC em caso
de dolo;
d) Se praticada por empresa com volume de negócios
igual ou superior a € 5 000 000 e inferior a € 10 000 000, de
12 UC a 25 UC em caso de negligência e de 26 UC a 50 UC
em caso de dolo;
e) Se praticada por empresa com volume de negócios
igual ou superior a € 10 000 000, de 15 UC a 40 UC em
caso de negligência e de 55 UC a 95 UC em caso de dolo.
4 — Os limites mínimo e máximo das coimas correspondentes a contra-ordenação muito grave são os seguintes:
a) Se praticada por empresa com volume de negócios
inferior a € 500 000, de 20 UC a 40 UC em caso de negligência e de 45 UC a 95 UC em caso de dolo;
b) Se praticada por empresa com volume de negócios
igual ou superior a € 500 000 e inferior a € 2 500 000, de
32 UC a 80 UC em caso de negligência e de 85 UC a 190 UC
em caso de dolo;
c) Se praticada por empresa com volume de negócios
igual ou superior a € 2 500 000 e inferior a € 5 000 000,
de 42 UC a 120 UC em caso de negligência e de 120 UC a
280 UC em caso de dolo;
d) Se praticada por empresa com volume de negócios
igual ou superior a € 5 000 000 e inferior a € 10 000 000,
de 55 UC a 140 UC em caso de negligência e de 145 UC a
400 UC em caso de dolo;
e) Se praticada por empresa com volume de negócios
igual ou superior a € 10 000 000, de 90 UC a 300 UC em
caso de negligência e de 300 UC a 600 UC em caso de
dolo.
5 — O volume de negócios reporta-se ao ano civil anterior ao da prática da infracção.
6 — Caso a empresa não tenha actividade no ano civil
anterior ao da prática da infracção, considera-se o volume
de negócios do ano mais recente.
7 — No ano de início de actividade são aplicáveis os
limites previstos para empresa com volume de negócios
inferior a € 500 000.
8 — Se o empregador não indicar o volume de negócios,
aplicam-se os limites previstos para empresa com volume
de negócios igual ou superior a € 10 000 000.
9 — A sigla UC corresponde à unidade de conta processual.
Artigo 555.º
Outros valores de coimas

1 — A cada escalão de gravidade das contra-ordenações,
em caso em que o agente não tenha trabalhadores ao serviço ou, sendo pessoa singular, não exerça uma actividade
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com fins lucrativos corresponde o valor de coimas previsto
nos números seguintes.
2 — A contra-ordenação leve corresponde coima de
1 UC a 2 UC em caso de negligência ou de 2 UC a 3,5 UC
em caso de dolo.
3 — A contra-ordenação grave corresponde coima de
3 UC a 7 UC em caso de negligência ou de 7 UC a 14 UC
em caso de dolo.
4 — A contra-ordenação muito grave corresponde coima
de 10 UC a 25 UC em caso de negligência ou de 25 UC a
50 UC em caso de dolo.
Artigo 556.º
Critérios especiais de medida da coima

1 — Os valores máximos das coimas aplicáveis a contra-ordenações muito graves previstas no n.º 4 do artigo 554.º
são elevados para o dobro em situação de violação de
normas sobre trabalho de menores, segurança e saúde no
trabalho, direitos de estruturas de representação colectiva
dos trabalhadores e direito à greve.
2 — Em caso de pluralidade de agentes responsáveis
pela mesma contra-ordenação é aplicável a coima correspondente à empresa com maior volume de negócios.
Artigo 557.º
Dolo

O desrespeito de medidas recomendadas em auto de
advertência é ponderado pela autoridade administrativa
competente, ou pelo julgador em caso de impugnação
judicial, designadamente para efeitos de aferição da existência de conduta dolosa.
Artigo 558.º
Pluralidade de contra-ordenações

1 — Quando a violação da lei afectar uma pluralidade
de trabalhadores individualmente considerados, o número
de contra-ordenações corresponde ao número de trabalhadores concretamente afectados, nos termos dos números
seguintes.
2 — Considera-se que a violação da lei afecta uma
pluralidade de trabalhadores quando estes, no exercício
da respectiva actividade, foram expostos a uma situação
concreta de perigo ou sofreram dano resultante de conduta
ilícita do infractor.
3 — A pluralidade de infracções dá origem a um processo e as infracções são sancionadas com uma coima
única que não pode exceder o dobro da coima máxima
aplicável em concreto.
4 — Se, com a infracção praticada, o agente obteve
um benefício económico, este deve ser tido em conta na
determinação da medida da coima nos termos do disposto
no artigo 18.º do regime geral das contra-ordenações, na
redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 244/95, de 14 de Setembro.
Artigo 559.º
Determinação da medida da coima

1 — Na determinação da medida da coima, além do
disposto no regime geral das contra-ordenações, são ainda
atendíveis a medida do incumprimento das recomendações

constantes de auto de advertência, a coacção, falsificação,
simulação ou outro meio fraudulento usado pelo agente.
2 — No caso de violação de normas de segurança e
saúde no trabalho, são também atendíveis os princípios
gerais de prevenção a que devem obedecer as medidas de
protecção, bem como a permanência ou transitoriedade
da infracção, o número de trabalhadores potencialmente
afectados e as medidas e instruções adoptadas pelo empregador para prevenir os riscos.
3 — Cessando o contrato de trabalho, no caso de o
arguido cumprir o disposto no artigo 245.º e proceder ao
pagamento voluntário da coima por violação do disposto
no n.º 1 ou 5 do artigo 238.º, no n.º 1, 4 ou 5 do artigo 239.º
ou no n.º 1, 2 ou 3 do artigo 244.º, esta é liquidada pelo
valor correspondente à contra-ordenação leve.
Artigo 560.º
Dispensa de coima

A coima prevista para as contra-ordenações referidas no
n.º 4 do artigo 353.º, no n.º 2 do artigo 355.º, no n.º 7 do artigo 356.º, no n.º 8 do artigo 357.º, no n.º 6 do artigo 358.º,
no n.º 6 do artigo 360.º, no n.º 6 do artigo 361.º, no n.º 5
do artigo 363.º, no n.º 6 do artigo 368.º, no n.º 2 do artigo 369.º, no n.º 5 do artigo 371.º, no n.º 5 do artigo 375.º,
no n.º 2 do artigo 376.º, no n.º 3 do artigo 378.º ou no n.º 3
do artigo 380.º, na parte em que se refere a violação do n.º 1
do mesmo artigo, não se aplica caso o empregador assegure
ao trabalhador os direitos a que se refere o artigo 389.º
Artigo 561.º
Reincidência

1 — É sancionado como reincidente quem comete uma
contra-ordenação grave praticada com dolo ou uma contra-ordenação muito grave, depois de ter sido condenado
por outra contra-ordenação grave praticada com dolo ou
contra-ordenação muito grave, se entre as duas infracções
tiver decorrido um prazo não superior ao da prescrição da
primeira.
2 — Em caso de reincidência, os limites mínimo e máximo da coima são elevados em um terço do respectivo
valor, não podendo esta ser inferior ao valor da coima
aplicada pela contra-ordenação anterior desde que os limites mínimo e máximo desta não sejam superiores aos
daquela.
Artigo 562.º
Sanções acessórias

1 — No caso de contra-ordenação muito grave ou reincidência em contra-ordenação grave, praticada com dolo
ou negligência grosseira, é aplicada ao agente a sanção
acessória de publicidade.
2 — No caso de reincidência em contra-ordenação prevista no número anterior, tendo em conta os efeitos gravosos para o trabalhador ou o benefício económico retirado
pelo empregador com o incumprimento, podem ainda ser
aplicadas as seguintes sanções acessórias:
a) Interdição do exercício de actividade no estabelecimento, unidade fabril ou estaleiro onde se verificar a
infracção, por um período até dois anos;
b) Privação do direito de participar em arrematações ou
concursos públicos, por um período até dois anos.
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3 — A publicidade da decisão condenatória consiste
na inclusão em registo público, disponibilizado na página
electrónica do serviço com competência inspectiva do ministério responsável pela área laboral, de um extracto com
a caracterização da contra-ordenação, a norma violada, a
identificação do infractor, o sector de actividade, o lugar
da prática da infracção e a sanção aplicada.
4 — A publicidade referida no número anterior é promovida pelo tribunal competente, em relação a contra-ordenação objecto de decisão judicial, ou pelo serviço
referido no mesmo número, nos restantes casos.

custos de funcionamento e despesas processuais, tendo o
remanescente o seguinte destino:
a) Fundo de Acidentes de Trabalho, no caso de coima
aplicada em matéria de segurança e saúde no trabalho;
b) 35 % para o serviço responsável pela gestão financeira
do orçamento da segurança social e 15 % para o Orçamento
do Estado, relativamente a outra coima.
2 — O serviço referido no número anterior transfere
trimestralmente para as entidades referidas no número
anterior as importâncias a que têm direito.

Artigo 563.º
Dispensa e eliminação da publicidade

1 — A sanção acessória de publicidade pode ser dispensada, tendo em conta as circunstâncias da infracção, se o
agente tiver pago imediatamente a coima a que foi condenado e se não tiver praticado qualquer contra-ordenação
grave ou muito grave nos cinco anos anteriores.
2 — Decorrido um ano desde a publicidade da decisão condenatória sem que o agente tenha sido novamente
condenado por contra-ordenação grave ou muito grave, é
a mesma eliminada do registo referido no artigo anterior.
Artigo 564.º
Cumprimento de dever omitido

1 — Sempre que a contra-ordenação laboral consista na
omissão de um dever, o pagamento da coima não dispensa
o infractor do seu cumprimento se este ainda for possível.
2 — A decisão que aplique a coima deve conter, sendo
caso disso, a ordem de pagamento de quantitativos em
dívida ao trabalhador, a efectuar dentro do prazo estabelecido para o pagamento da coima.
3 — Em caso de não pagamento, a decisão referida no
número anterior serve de base à execução efectuada nos termos do artigo 89.º do regime geral das contra-ordenações,
na redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 244/95, de 14 de
Setembro, aplicando-se as normas do processo comum de
execução para pagamento de quantia certa.
Artigo 565.º
Registo individual

1 — O serviço com competência inspectiva do ministério responsável pela área laboral organiza um registo individual dos sujeitos responsáveis pelas contra-ordenações
laborais, de âmbito nacional, do qual constam as infracções
praticadas, as datas em que foram cometidas, as coimas e
as sanções acessórias aplicadas, assim como as datas em
que as decisões condenatórias se tornaram irrecorríveis.
2 — Os tribunais e os departamentos das administrações
regionais dos Açores e da Madeira com competência para
a aplicação de coimas remetem ao serviço referido no
número anterior os elementos neste indicados.
Artigo 566.º
Destino das coimas

1 — Em processo cuja instrução esteja cometida ao
serviço com competência inspectiva do ministério responsável pela área laboral, metade do produto da coima
aplicada reverte para este, a título de compensação de

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
Decreto-Lei n.º 42/2009
de 12 de Fevereiro

No quadro dos objectivos do Programa do Governo no
tocante à modernização administrativa e à melhoria da qualidade dos serviços públicos com ganhos de eficiência, o
Decreto-Lei n.º 206/2006, de 27 de Outubro, aprovou a Lei
Orgânica do Ministério da Justiça, definido os modelos organizacionais dos serviços que integram a respectiva estrutura.
Tendo em vista a concretização desse esforço de racionalização estrutural consagrado no Decreto-Lei n.º 206/2006,
o Governo propôs e a Assembleia da República aprovou a
Lei n.º 37/2008, de 6 de Agosto, que aprovou a orgânica
da Polícia Judiciária e decretou a missão, atribuições e
tipo de organização interna deste corpo superior de polícia
criminal.
A nova Lei Orgânica da Polícia Judiciária configura-se
não só como um momento de concentração, racionalização
e especialização de meios, mas também de adaptação a
novas formas de criminalidade, resultantes de transformações sociais, políticas e económicas. Estas novas formas
de criminalidade, caracterizadas muitas vezes pela sua
natureza extremamente complexa e de contornos e ramificações internacionais, implicaram uma alteração dos
anteriores paradigmas de combate aos ilícitos criminais.
São exemplos destes fenómenos de carácter cada vez mais
transnacional o terrorismo, a corrupção ou o tráfico de
estupefacientes.
Perante este cenário, e tendo decorrido sete anos
desde a aprovação da anterior Lei Orgânica (Decreto-Lei
n.º 275-A/2000, de 9 de Novembro), tornou-se necessário actualizar e adequar a estrutura orgânica da Polícia
Judiciária.
Neste sentido e de forma a aumentar a operacionalidade
da Polícia Judiciária, a Lei n.º 37/2008, criou as unidades
nacionais, com missão especial no combate à criminalidade
organizada, em substituição das anteriores direcções centrais, tendo em conta as novas características da criminalidade e as exigências de resposta e intervenção adequadas
do ponto de vista da operacionalidade.
Ainda de acordo com a lógica de reorganização estrutural dos serviços, e considerando a necessidade de racionalização dos recursos no sentido da obtenção de maior
eficiência e eficácia nas actividades desenvolvidas, foram
criadas unidades com diferentes âmbitos de actuação e
novas designações.
A nova Lei Orgânica da Polícia Judiciária colocou ainda,
na dependência directa da Direcção Nacional, a Escola de
Polícia Judiciária — anterior Instituto Superior de Polícia

Decreto-Lei n.º 18/2008 de 29 de Janeiro, que aprova o
Código dos Contratos Públicos (CCP)
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ANEXO IV

MINISTÉRIO DAS OBRAS PÚBLICAS,
TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES
Decreto-Lei n.º 18/2008
de 29 de Janeiro

1 — O presente decreto-lei aprova o Código dos Contratos Públicos (CCP), que estabelece a disciplina aplicável à contratação pública e o regime substantivo dos
contratos públicos que revistam a natureza de contrato
administrativo.
Trata-se do primeiro diploma com um tal duplo objecto
no ordenamento jurídico português, assumindo-se, por
isso, como um importante marco histórico na evolução do
direito administrativo nacional e, em especial, no domínio
da actividade contratual da Administração. Para além do
objectivo de alinhamento com as mais recentes directivas
comunitárias, a cuja transposição aqui se procede, o CCP
procede ainda a uma nova sistematização e a uma uniformização de regimes substantivos dos contratos administrativos atomizados até agora.
Em primeiro lugar, o CCP procede à transposição das
Directivas n.os 2004/17/CE e 2004/18/CE, ambas do Parlamento Europeu e do Conselho, de 31 de Março, alteradas
pela Directiva n.º 2005/51/CE, da Comissão, de 7 de Setembro, e rectificadas pela Directiva n.º 2005/75/CE, do

Parlamento Europeu e da Comissão, de 16 de Novembro.
A propósito do cumprimento desta obrigação comunitária,
o CCP cria um conjunto homogéneo de normas relativas
aos procedimentos pré-contratuais públicos, pelo que o seu
conteúdo vai além da mera reprodução das regras constantes das referidas directivas. Na verdade, o CCP envolve não
só a transposição e concretização dessas regras, na medida
em que o legislador comunitário reservou para o legislador nacional, em vários domínios, uma margem de livre
decisão (que importa exercer, nuns casos, em sintonia com
a melhor tradição portuguesa e, noutros casos, rompendo
com práticas do passado que se não justificavam ou careciam de ajustamentos), mas também a regulação de todos
os procedimentos que não se encontram abrangidos pelos
âmbitos objectivo e subjectivo das directivas, mas que não
deixam, por isso, de revestir a natureza de procedimentos
pré-contratuais públicos — pelo que devem beneficiar de
um tratamento legislativo integrado.
Em segundo lugar, o CCP desenha também uma linha
de continuidade relativamente aos principais regimes jurídicos actualmente em vigor (em especial, os Decretos-Leis n.os 59/99, de 2 de Março, 197/99, de 8 de Junho, e
223/2001, de 9 de Agosto, que têm constituído a matriz
da contratação pública portuguesa nos últimos anos), de
forma a garantir segurança e estabilidade jurídica aos operadores económicos. Simultaneamente, o CCP representa
um esforço de modernização, visível, aliás, a três níveis
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fundamentais: (i) no plano da investigação e desenvolvimento, o CCP prescreve que relativamente a contratos de
valor igual ou superior a € 25 000 000 o adjudicatário é
obrigado a elaborar um ou vários projectos de investigação e desenvolvimento directamente relacionados com
as prestações que constituem o objecto desse contrato,
a concretizar em território nacional, pelo próprio ou por
terceiros, de valor correspondente, em regra, a pelo menos
1 % do preço contratual; (ii) no plano da permeabilidade à
evolução tecnológica e às possibilidades oferecidas pelas
vias electrónicas, o CCP adequa o regime da contratação
pública às exigências da actualidade, maxime às impostas
pelo e-procurement e pelas novas exigências decorrentes
da Estratégia Nacional de Compras Públicas Ecológicas;
(iii) no plano da própria evolução jurídica e sua articulação
com áreas conexas, o CCP procura, entre outras coisas,
ajustar o regime da contratação e da execução dos contratos por ele abrangidos às técnicas de financiamento hoje
em dia correntes, sobretudo no domínio dos contratos de
concessão, avultando, naturalmente, as de project finance,
acquisition finance e asset finance.
Em terceiro lugar, o CCP — enquanto instrumento de codificação da disciplina aplicável à contratação pública e do
regime substantivo dos contratos administrativos, motivado
pela necessidade de uniformização de regras dispersas,
de regulamentação de vazios jurídicos, de simplificação
procedimental e de modernização legislativa — prossegue
o objectivo de introduzir um maior rigor e celeridade em
matéria de contratação pública e de execução de contratos
administrativos, tendo em conta a relevância da actividade
administrativa contratualizada, bem como a indispensabilidade do controlo da despesa pública.
2 — No que diz respeito à disciplina aplicável à contratação pública, destaca-se o respectivo âmbito objectivo:
a fase de formação dos contratos, qualquer que seja a sua
designação e a sua natureza administrativa ou privada, a
celebrar pelas entidades adjudicantes. A referida disciplina
aplica-se, em especial, à formação de contratos cujo objecto abranja prestações que, designadamente em razão
da sua natureza ou das suas características, bem como da
posição relativa das partes no contrato ou do contexto da
sua própria formação, estão ou sejam susceptíveis de estar
submetidas à concorrência de mercado. Nesta cláusula
geral cabem os contratos típicos regulados pelas directivas comunitárias, bem como os contratos de concessão
de serviços e de sociedade, em relação aos quais o CCP
autonomiza, designadamente, o regime substantivo.
Acresce, ainda, a este propósito, uma opção que se reveste de especial importância: a inaplicabilidade das regras
da contratação pública à fase de formação de contratos
quando se verificarem os pressupostos de (i) a entidade
adjudicante exercer sobre a actividade da entidade adjudicatária, isoladamente ou em conjunto com outras entidades
adjudicantes, um controlo análogo ao que exerce sobre os
seus próprios serviços e de (ii) a entidade adjudicatária
desenvolver o essencial da sua actividade em benefício de
uma ou de várias entidades adjudicantes que exerçam sobre
ela o referido controlo análogo (a comummente designada
contratação in house).
Relativamente ao âmbito subjectivo de aplicação das
regras da contratação pública, a novidade fundamental diz
respeito à rigorosa transposição da noção comunitária de
«organismo de direito público» — introduzida de forma a
acompanhar o entendimento que tem sido veiculado pela
jurisprudência comunitária e portuguesa. Promove-se, pois,
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a sujeição das entidades instrumentais da Administração
Pública às regras dos procedimentos pré-contratuais públicos. Concretamente, inclui-se no âmbito subjectivo de
aplicação qualquer pessoa colectiva que, independentemente da sua natureza pública ou privada, tenha sido criada
especificamente para satisfazer necessidades de interesse
geral, sem carácter industrial ou comercial, e que seja financiada maioritariamente pelas entidades adjudicantes do
sector público administrativo tradicional ou esteja sujeita
ao seu controlo de gestão ou tenha um órgão de administração, direcção ou fiscalização cujos membros sejam em
mais de metade designados, directa ou indirectamente,
por aquelas entidades. Acrescentando-se, a título explicativo, que são consideradas pessoas colectivas criadas
especificamente para satisfazer necessidades de interesse
geral, sem carácter industrial ou comercial, aquelas cuja
actividade económica se não submeta à lógica do mercado
e da livre concorrência.
Em relação aos procedimentos pré-contratuais, o CCP
procede a uma redução do seu número e da sua diversidade,
uniformizando a nomenclatura e regras procedimentais
aplicáveis. Concretamente, prevêem-se apenas os seguintes
procedimentos: ajuste directo, negociação com publicação
prévia de anúncio, concurso público, concurso limitado
por prévia qualificação e diálogo concorrencial. Eliminam-se, desta forma, os procedimentos que se revelam menos
consentâneos com a concorrência ou cujas diferenças em
face dos demais não justificariam, apesar disso, a respectiva autonomização (nomeadamente o concurso limitado
sem apresentação de candidaturas ou sem publicação de
anúncio, a negociação sem publicação prévia de anúncio
e a consulta prévia).
Por outro lado, o CCP revê em alta os limites relativos ao valor do contrato em função do procedimento pré-contratual adoptado. Considera-se estratégico pôr fim à
actual banalização dos procedimentos de tramitação mais
pesada e complexa (designadamente o concurso público
e o concurso limitado). Para efeitos da determinação do
valor do contrato, consagra-se um sistema que impeça as
actuais disfunções relacionadas com o método assente nas
estimativas (que só excepcionalmente é permitido). Assim
sendo, afirma-se a regra de que a escolha do procedimento
condiciona o valor do contrato a celebrar — entendido este
último como o valor máximo do benefício económico que,
em função do procedimento adoptado, pode ser obtido pelo
adjudicatário com a execução de todas as prestações que
constituem o objecto contratual.
Relativamente à escolha dos procedimentos em função
de critérios materiais, o legislador nacional surge à partida
condicionado pelas directivas comunitárias — pelo menos
acima dos limiares por elas previstos e para os contratos a
elas sujeitos — restando, por isso, uma reduzida margem
de opção legislativa. Adicionalmente, foram criadas regras especiais para a escolha do procedimento em função
do tipo de contrato a celebrar ou da respectiva entidade
adjudicante.
O presente Código introduz uma maior exigência ao
nível da qualificação dos candidatos, em sede de concurso limitado e de procedimento de negociação, criando
dois modelos de qualificação: (i) o modelo simples, que
corresponde à verificação do preenchimento de requisitos
mínimos de capacidade técnica e de capacidade financeira
fixados no programa do procedimento; e (ii) o modelo
complexo, que assenta num sistema de selecção de um
número pré-definido de candidatos qualificados segundo
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o critério da maior capacidade técnica e financeira, através
da utilização de um rigoroso modelo de avaliação das respectivas candidaturas. Ambos os modelos de qualificação
garantem uma verdadeira e própria avaliação das capacidades técnica e financeira dos candidatos, implicando a
emissão de um juízo valorativo sobre as mesmas — não
se bastando apenas, como actualmente, com uma mera
verificação documental.
O CCP versa ainda, com inovação e rigor, sobre as regras essenciais atinentes à metodologia de avaliação das
propostas. Trata-se, como é sabido, de uma vertente crucial
no domínio da formação dos contratos públicos. Na verdade, os factores que densificam o critério de adjudicação
constituem a pedra angular de qualquer programa de concurso, pelo que a sua enunciação e publicitação reveste-se
de inegável importância, tanto para os concorrentes (que
com base em tais factores delinearão, de uma forma ou de
outra, a respectiva estratégia e apresentarão, de um modo
ou de outro, os seus argumentos concursais) quanto para
a entidade adjudicante (posto que é à luz desses factores
que se há-de evidenciar a proposta economicamente mais
vantajosa na óptica do interesse prosseguido).
Do exposto resultam duas preocupações conexas a
que o CCP procura dar resposta cabal: (i) por um lado,
é imperioso garantir que a enunciação e publicitação dos
factores e eventuais subfactores que densificam o critério
de adjudicação, bem como dos respectivos coeficientes de
ponderação, se faça em moldes conformes com os princípios da igualdade, da concorrência, da imparcialidade,
da proporcionalidade, da transparência, da publicidade e
da boa fé, parâmetros que reconhecidamente dominam as
tramitações procedimentais pré-contratuais; (ii) por outro
lado, é fundamental assegurar a observância daqueles mesmos princípios ao longo da fase de avaliação das propostas,
assim como durante as diligências que a preparam ou que
se lhe seguem.
Nesta linha, a metodologia de avaliação deve, desde
logo, constar do programa do procedimento, nomeadamente com a enumeração dos factores e subfactores que
densificam o critério de adjudicação, acompanhados das
respectivas ponderações, no sentido de garantir os apontados princípios gerais.
Além disso, tanto para efeitos de admissão e exclusão
de candidaturas e de propostas, quanto para efeitos da sua
avaliação e classificação, confere-se especial importância
aos respectivos aspectos que relevem dos âmbitos social
e ambiental — de resto, no seguimento das orientações
perfilhadas pelas directivas comunitárias que se transpõem. Ou seja, é desejável que os requisitos mínimos de
qualificação dos candidatos, bem como os factores que
densificam o critério de adjudicação e ainda os aspectos
vinculados do caderno de encargos dos procedimentos
reflictam, ponderem e valorizem preocupações sociais
e ambientais relacionadas com o objecto do contrato a
celebrar. Aliás, a já referida Estratégia Nacional de Acção
de Compras Públicas Ecológicas estabelece igualmente
metas e objectivos para a Administração, no que se refere
à introdução de critérios ambientais no procedimento de
aquisição de bens e serviços pelo Estado.
Em relação às peças do procedimento, destaca-se a previsão expressa de que as cláusulas do caderno de encargos
relativas aos aspectos da execução do contrato submetidos
à concorrência podem fixar os respectivos parâmetros
base a que as propostas estão vinculadas. Os parâmetros
base — que podem respeitar ao preço a pagar pela enti-

755
dade adjudicante, ao prazo de execução das prestações
objecto do contrato ou às suas características técnicas
ou funcionais — devem ser definidos através de limites
mínimos ou máximos e funcionam como delimitadores
da concorrência, determinando a exclusão das propostas
cujas condições os ultrapassem.
A este propósito merece especial destaque a figura do
preço base, definido como o preço máximo que a entidade
adjudicante se dispõe a pagar pela execução de todas as
prestações que constituem o objecto do contrato a celebrar.
O preço base corresponde (i) ao valor fixado no caderno
de encargos como parâmetro base (ii) ao valor máximo
do contrato a celebrar permitido pela escolha do procedimento (quando não é efectuada em função de critérios
materiais), ou (iii) ao valor máximo até ao qual o órgão
competente, por lei ou por delegação, pode autorizar a
despesa inerente ao contrato a celebrar — consoante o
que for mais baixo.
O CCP prossegue o objectivo da simplificação da tramitação procedimental pré-contratual através da aposta
nas novas tecnologias de informação. Introduz-se, a título
principal, uma adequada participação procedimental através de meios electrónicos. É fundamental, num quadro
em que o Governo pretende promover a desburocratização, que a contratação pública seja desmaterializada — o
que obriga, entre outras coisas, à criação de um sistema
alternativo ao clássico papel, fundando as comunicações
em vias electrónicas. Desta forma, assegura-se ainda um
importante encurtamento dos prazos procedimentais, tanto
reais quanto legais.
Por fim, o CCP acolhe a quase totalidade das mais recentes novidades introduzidas pelas directivas comunitárias em matéria de contratação pública, de entre as quais
se destacam: o procedimento de diálogo concorrencial,
os leilões electrónicos, os acordos quadro, as centrais de
compras e os sistemas de aquisição dinâmicos.
O procedimento de diálogo concorrencial pode ser adoptado quando o contrato a celebrar, qualquer que seja o seu
objecto, seja particularmente complexo, impossibilitando
a adopção do concurso público ou do concurso limitado
por prévia qualificação. Para este efeito, consideram-se
particularmente complexos os contratos relativamente aos
quais seja objectivamente impossível definir (i) a solução técnica mais adequada à satisfação das necessidades
da entidade adjudicante com o contrato a celebrar (ii) os
meios técnicos aptos a concretizar a solução já definida
pela entidade adjudicante, ou (iii) a estrutura jurídica ou
financeira inerentes ao contrato a celebrar. A adopção do
procedimento de diálogo concorrencial destina-se, assim, a
permitir à entidade adjudicante debater, com os potenciais
interessados na execução do contrato a celebrar, os aspectos
carecidos de definição. Destaca-se, a este propósito, que a
impossibilidade objectiva de definir os referidos aspectos
não pode, em qualquer caso, resultar da carência efectiva
de apoios de ordem técnica, jurídica ou financeira de que
a entidade adjudicante, usando da diligência devida, possa
dispor.
O leilão electrónico constitui uma fase facultativa a
que entidade adjudicante pode recorrer nos procedimentos de concurso, quando esteja em causa a formação de
contratos de locação ou de aquisição de bens móveis ou
de contratos de aquisição de serviços. O leilão electrónico
destina-se a permitir aos concorrentes melhorar, progressivamente, os atributos das suas propostas, relativos a
aspectos da execução do contrato a celebrar submetidos
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à concorrência pelo caderno de encargos — desde que
este fixe os parâmetros base desses aspectos e desde que
tais atributos sejam definidos apenas quantitativamente e
a sua avaliação seja efectuada através de uma expressão
matemática. De acordo com os imperativos comunitários,
no decurso do leilão electrónico, a entidade adjudicante
não pode divulgar, directa ou indirectamente, a identidade
dos concorrentes que nele participam.
O CCP acolhe também a figura do acordo quadro a
celebrar pelas entidades adjudicantes, isolada ou conjuntamente, com uma única entidade (quando se encontrem
suficientemente especificados todos os aspectos da execução dos contratos a celebrar ao seu abrigo) ou com várias
entidades (quando o acordo quadro tenha por objecto a
aquisição futura de diferentes lotes ou quando os aspectos
da execução dos contratos a celebrar ao seu abrigo não
estejam todos contemplados ou não se encontrem suficientemente especificados). Acrescenta-se que, em qualquer
caso, a celebração de um acordo quadro deve mostrar-se
adequada aos fins a prosseguir pela entidade adjudicante,
bem como ao tipo de obras, bens ou serviços em causa,
sendo vedada a sua utilização nos casos em que impeça,
restrinja ou falseie a concorrência.
O CCP prevê ainda que as entidades adjudicantes possam criar centrais de compras, igualmente sujeitas às disposições do presente Código, destinadas a: (i) adjudicar
propostas em sede de procedimentos pré-contratuais destinados à formação de contratos de empreitada de obras
públicas, de locação ou de aquisição de bens móveis e de
aquisição de serviços, a pedido e em representação das entidades adjudicantes; (ii) adquirir bens móveis ou serviços
destinados a entidades adjudicantes, nomeadamente por
forma a promover o agrupamento de encomendas de bens
ou serviços; (iii) celebrar acordos quadro, também designados por contratos públicos de aprovisionamento, que
permitam a posterior formação de contratos ao seu abrigo,
por ajuste directo, por parte das entidades adjudicantes.
O CCP recebe ainda a figura de origem comunitária
designada por sistemas de aquisição dinâmicos. Tratam-se
de sistemas totalmente electrónicos destinados a permitir às
entidades adjudicantes a celebração de contratos de aquisição de bens ou de serviços de uso corrente, entendendo-se
por tal aqueles bens e serviços cujas especificações técnicas
são estandardizadas.
Por fim, consagrou-se a possibilidade de a entidade
adjudicante recorrer, nos concursos públicos ou nos concursos limitados por prévia qualificação cujo anúncio não
tenha sido publicado no Jornal Oficial da União Europeia,
bem como nos procedimentos de formação de contratos de
concessão de obras públicas ou de concessão de serviços
públicos, a uma fase de negociações, após uma primeira
avaliação das propostas.
3 — Quanto à matéria relativa ao regime substantivo
dos contratos públicos, a primeira nota que importa realçar
prende-se com a circunstância da parte III do CCP apenas
se aplicar aos contratos públicos que revistam a natureza
de contrato administrativo, deixando-se, desta forma, à
margem do mesmo instrumentos contratuais cuja fase de
formação se encontra sujeita às regras estabelecidas na
parte II do CCP.
Assinalada a inexistência de sobreposição de âmbitos
objectivos de aplicação entre as partes II e III do CCP, importa ter presente a segunda opção de fundo relativamente
à parte III e que se relaciona com o facto de esta assentar
numa estrutura bipartida. Assim, por um lado, integra a
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parte III do Código um núcleo de normas comum a todos
os contratos que revestem a natureza de contrato administrativo (revogando-se, deste modo, os artigos 178.º a 189.º
do Código do Procedimento Administrativo) — título I da
parte III — e, por outro lado, nela é especialmente regulada
a disciplina jurídica aplicável a certos tipos contratuais
em particular — título II da parte III: empreitada de obras
públicas, concessão de obras públicas e de serviços públicos, aquisição e locação de bens móveis e aquisição
de serviços.
O regime estabelecido na parte III do Código reflecte
ainda uma filosofia de reforço claro e deliberado da autonomia contratual das partes, denotando-se, neste contexto,
uma predominância evidente de normas de carácter supletivo. Outra marca das grandes opções estruturais relativas
à parte III prende-se com a tendência desregulamentadora
(visível, nomeadamente, no domínio das empreitadas de
obras públicas) que acompanha, aliás, a óptica anteriormente realçada.
No que concerne ao título I da parte III do Código («Contratos administrativos em geral»), a primeira nota vai para
a preocupação de preservação do quid specificum dos
contratos administrativos, perceptível através dos seguintes
aspectos: (i) recorrente apelo aos imperativos de interesse público (por exemplo, na modificação e resolução
contratuais); (ii) manutenção de importantes poderes do
contraente público durante a fase de execução do contrato
administrativo; (iii) criação de figuras como a da partilha de
benefícios; (iv) criação de regras especiais para as situações
de incumprimento do contraente público; (v) introdução de
normas que versam, directa ou indirectamente, a repartição
de risco entre as partes contratantes.
Numa lógica de maior rigor na gestão dos recursos
públicos, a regulamentação do título I da parte III imprime,
igualmente, uma maior responsabilização de todos os intervenientes nas relações contratuais administrativas. Assim,
foram criadas regras de incentivo à boa gestão de recursos
financeiros públicos e privados (como as normas relativas
aos adiantamentos de preço, à revisão de preços e à liberação da caução) e regras relativas à repartição de responsabilidade durante a fase de execução (destaca-se, quanto
a este aspecto, o regime do incumprimento contratual, da
cessão e da subcontratação).
Por último, de entre as principais inovações do CCP,
não pode deixar de se destacar a criação de regulamentação adequada de alguns aspectos das técnicas de project
finance, acquisition finance e asset finance, que se cruzam
com a actividade de contratação pública. Na verdade, esta
técnica de obtenção de recursos financeiros para financiamento de projectos, recorrentemente utilizada na Europa
e em Portugal (especialmente quando associada a parcerias públicas-privadas consubstanciadas em contratos de
concessão) e sem a qual muitos avultados investimentos
ao serviço do desenvolvimento do País não teriam sido
possíveis, não encontrava qualquer reflexo ao nível da
legislação ordinária, o que gerava um conflito entre as
técnicas contratuais ditadas, sobretudo, pela prática do
project finance e as regras legais relativas à contratação
pública, de raiz essencialmente comunitária. O novo CCP
veio, assim, pôr um termo à divisão entre a prática e a legislação no que respeita a alguns fenómenos generalizados
com o project finance e combinou a necessária rigidez das
normas destinadas à salvaguarda da concorrência garantida pela parte II do Código com as recorrentes garantias
exigidas pelas entidades financiadoras do projecto que, no
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sucesso deste vêem a fonte quase exclusiva de retribuição
do investimento suportado. Destaca-se, portanto, a este respeito, o enquadramento legal atribuído aos direitos de step
in e step out, a regulamentação das alterações societárias
e o regime construído a propósito do exercício do direito
de sequestro da concessão (este último já no título II da
parte III do Código).
4 — A abrir o título II da parte III do Código («Contratos
em especial») encontra-se o capítulo referente ao contrato
de empreitada de obras públicas — que se mantém, naturalmente, como um contrato administrativo por determinação
da lei — resultante de uma redução substancial do título IV
(«Execução da empreitada») do Decreto-Lei n.º 59/99, de
2 de Março. Essa redução é fruto, em primeiro lugar, de
se considerar como uma solução menos boa a disciplina
minuciosa do contrato de empreitadas de obras públicas,
como vem sendo tradicional entre nós há várias décadas.
Essa disciplina minuciosa contribuiu para a cristalização
de um regime que se deveria pretender dinâmico, transformou a lei em «contrato normativo» e, sobretudo, retirou
aos sujeitos das relações contratuais um espaço de decisão
que deveria ser deles por excelência. A redução operada
resulta ainda, em segundo lugar, da ideia rectora do CCP,
particularmente do objectivo de o construir sobre títulos e
capítulos equilibrados e com uma estrutura tão homogénea
quanto possível e, ainda, do objectivo de remeter para a
respectiva parte geral (título I da parte III) tudo o que se
deva considerar próprio da teoria geral dos contratos públicos e não tanto exclusivo dos contratos de empreitada
de obras públicas.
Assim, regista-se desde já que uma parte importante do
aludido título IV do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março,
surge com uma nova sistematização no título I da parte III
do Código, sendo que muitas outras regras inscritas naquele
diploma deixam de ter reflexo legal no Código, passando
o respectivo conteúdo a depender da autonomia do dono
do concurso — que as acolherá, ou não, no caderno de
encargos — e, ainda que com todas as limitações de que
a mesma consabidamente padece, da liberdade contratual das partes — que as inserirão, ou não, no clausulado
contratual.
Como principais linhas de força do capítulo das empreitadas de obras públicas, sublinham-se as seguintes:
(i) abandono da tradicional tricotomia «empreitada por
preço global, por série de preços ou por percentagem»,
sem prejuízo de a entidade adjudicante poder desenhar as
empreitadas com qualquer desses figurinos; (ii) clarificação
do mecanismo de representação das partes e reforço dos
poderes do director de fiscalização da obra (antigo «fiscal da obra»); (iii) uniformização do regime de garantias
administrativas do empreiteiro relativamente a eventos
que devam ser formalizados em auto; (iv) previsão de um
observatório das obras públicas, ainda que dependente
de lei especial que o crie e discipline, através do qual se
monitorizarão os aspectos mais relevantes da execução
dos contratos de empreitadas de obras públicas; (v) consagração da regra de que incumbe ao dono da obra (e, no
caso de empreitadas integradas em concessões, ao concedente, salvo estipulação em contrário) o procedimento
administrativo de expropriação, constituição de servidões e
ocupação de prédios necessários à execução dos trabalhos,
ficando igualmente sob sua responsabilidade o pagamento
das indemnizações devidas; (vi) previsão da regra segundo
a qual as expropriações devem estar concluídas, na sua
totalidade, antes da celebração do contrato, salvo quando
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o número de prédios a expropriar associado ao prazo de
execução da obra tornem esta obrigação manifestamente
desproporcionada; (vii) circunscrição dos casos em que se
admite consignação parcial; (viii) racionalização, por via de
limitações acrescidas por comparação com o que resultava
do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, do regime dos
trabalhos a mais, que passam a depender de pressupostos
mais apertados e deixam de incluir os trabalhos necessários ao suprimento de erros e omissões; (ix) redefinição
do regime da responsabilidade por erros e omissões, que
passa a assentar na regra de que o empreiteiro assume tal
responsabilidade quando tenha a obrigação contratual ou
pré-contratual de elaborar o programa ou o projecto de
execução, excepto quando aqueles erros ou omissões sejam
induzidos pelos elementos elaborados ou disponibilizados
pelo dono da obra; (x) limitações acrescidas em matéria de
subempreitadas; (xi) reformulação substancial do regime
de garantia da obra, que passa a variar consoante se trate
de defeitos relativos a elementos construtivos estruturais
(10 anos), a elementos construtivos não estruturais ou a
instalações técnicas (5 anos) ou a equipamentos afectos
à obra mas dela autonomizáveis (2 anos); (xii) previsão
de um relatório final da obra; (xiii) clarificação do regime
de extinção do contrato pelo dono da obra e pelo empreiteiro.
Naturalmente que a disciplina do contrato de empreitada
de obras públicas beneficia ainda das linhas de força do
regime substantivo geral dos contratos administrativos
vertido no título I da parte III do CCP.
5 — No que respeita ao regime substantivo dos contratos administrativos, realça-se ainda que o CCP contém,
pela primeira vez em Portugal, uma disciplina geral sobre
concessões de obras públicas e de serviços públicos, sendo
que a maior parte das regras são comuns a estes dois tipos
contratuais. Note-se ainda que as disposições gerais em
matérias concessórias são subsidiariamente aplicáveis ao
contrato de concessão de exploração de bens do domínio
público.
A regulamentação em causa inspira-se amplamente na
prática contratual existente entre nós neste domínio, solidificada sobretudo desde o início dos anos 90 do século
passado.
Em geral, deixa de ser necessária lei de habilitação
específica para cada concessão e o legislador preserva a
autonomia das partes para a disciplina específica de cada
relação concessória. Para além disso, a regulamentação
aplicável às concessões é norteada, como se viu supra,
pela preocupação de adequação às técnicas, hoje em dia
comuns, de project finance, acquisition finance e asset
finance.
Quanto a aspectos a valer igualmente para as concessões
de obras e para as de serviços públicos, realçam-se os seguintes: (i) prevê-se que o prazo de vigência do contrato
deve ser fixado, por princípio, em função do período de
tempo necessário para amortização e remuneração, em normais condições de rendibilidade da exploração, do capital
investido pelo concessionário; (ii) o contrato deve implicar
uma significativa e efectiva transferência do risco para o
concessionário; (iii) os direitos e as obrigações do concedente e do concessionário com base legal são clarificados;
(iv) estabelece-se que o contrato pode atribuir ao concessionário o direito a prestações económico-financeiras pelo
concedente, mas apenas se as mesmas não ofenderem as
regras comunitárias e nacionais de concorrência, forem essenciais à viabilidade económico-financeira da concessão
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e não eliminarem a efectiva e significativa transferência do
risco da concessão para o concessionário; (v) consagra-se
um regime uniforme de sequestro, resgate e resolução pelo
concedente. A regulação de aspectos específicos de um
e de outro tipo contratual é relativamente reduzida, seja
porque as disposições gerais consomem o essencial, seja
porque o título I da parte III é aplicável e dispensa, neste
capítulo, disciplina mais exaustiva.
6 — No campo da aquisição e locação de bens e aquisição de serviços, o primeiro tópico a destacar prende-se
com a inclusão dos contratos de aquisição de bens móveis,
de locação de bens e de aquisição de serviços no rol dos
contratos administrativos por determinação legal. Todos os
contratos desse tipo celebrados por um contraente público
passam a ser considerados contratos administrativos e a
seguir o regime especial estabelecido neste capítulo e no
título I da parte III.
Merece ainda menção o facto de a definição de aquisição de bens móveis incluir os contratos que envolvem a
aquisição de bens que vão ser fabricados pelo contraente
particular, que normalmente são tratados como contratos
de aquisição/fornecimento, mas que, de acordo com a
orientação tradicional, integrar-se-iam no conceito de empreitada (civil). Correspondem tais contratos aos «contratos
de fabrico».
Neste domínio, consagra-se um conjunto reduzido de
normas injuntivas especiais aplicáveis à execução de contratos administrativos com este objecto, designadamente,
normas relativas a (i) conformidade dos bens a fornecer; (ii)
obrigações do fornecedor em relação aos bens entregues;
(iii) resolução pelo contraente público, estabelecendo-se,
aqui, um prazo especial de três meses de mora na entrega
dos bens findo o qual o contraente público pode resolver o contrato. Consagra-se, por outro lado, um conjunto
(mais alargado) de normas supletivas especiais aplicáveis
à execução de contratos administrativos com este objecto,
designadamente: (i) normas relativas ao acompanhamento
do fabrico; (ii) local e condições de entrega de bens; (iii)
encargos gerais do fornecedor, com licenças, taxas, impostos, prestação de cauções, etc.; (iv) continuidade de fabrico;
(v) direitos de propriedade industrial; (vi) resolução pelo
fornecedor, estabelecendo-se que esta não determina a repetição das prestações já realizadas. Por último, estende-se
a aplicação a este contratos de aquisição de bens móveis o
disposto na lei que disciplina os aspectos relativos à venda
de bens de consumo e das garantias a ela relativas, no que
respeita à responsabilidade e obrigações do fornecedor e
do produtor e aos direitos do consumidor.
Quanto ao contrato de locação de bens móveis que
revista natureza de contrato administrativo, estabelece-se
um conjunto de normas injuntivas, especiais relativamente
ao regime da locação estabelecido no Código Civil: (i)
indemnização por mora do contraente público nos pagamentos; (ii) cedência do gozo e sublocação do bem locado;
(iii) resolução pelo contraente público, estabelecendo-se,
aqui, um prazo especial de três meses de mora no cumprimento de obrigações de manutenção ou reparação pelo
locador, findo o qual o contraente público pode resolver
o contrato. Prevê-se ainda, supletivamente, um conjunto
de obrigações de reparação e manutenção que impendem
sobre o locador privado.
Por fim, a disciplina do contrato de aquisição de serviços
assenta fundamentalmente numa remissão, com as necessárias adaptações, para o disposto em sede de contratos de
aquisição de bens móveis.

Diário da República, 1.ª série — N.º 20 — 29 de Janeiro de 2008
Foram ouvidos os órgãos de governo próprio das Regiões Autónomas, a Associação Nacional de Municípios
Portugueses, a Ordem dos Arquitectos, a Autoridade da
Concorrência e as associações representativas do sector
da construção.
Foi promovida a audição da Associação Nacional de
Freguesias e da Ordem dos Engenheiros.
Assim:
Nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 198.º da Constituição, o Governo decreta o seguinte:
CAPÍTULO I
Disposições gerais
Artigo 1.º
Aprovação

1 — É aprovado o Código dos Contratos Públicos, que
se publica em anexo ao presente decreto-lei e que dele faz
parte integrante.
2 — O Código dos Contratos Públicos procede à transposição das Directivas n.os 2004/17/CE e 2004/18/CE, ambas do Parlamento Europeu e do Conselho, de 31 de Março,
bem como da Directiva n.º 2005/51/CE, da Comissão, de 7
de Setembro, e ainda da Directiva n.º 2005/75/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de Novembro.
Artigo 2.º
Publicitação da actualização dos limiares comunitários

O Governo, por portaria dos ministros responsáveis
pelas áreas das finanças e das obras públicas, publicita os
valores actualizados a que se referem:
a) As alíneas a) e b) do artigo 16.º da Directiva
n.º 2004/17/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho,
de 31 de Março;
b) As alíneas a), b) e c) do artigo 7.º da Directiva
n.º 2004/18/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho,
de 31 de Março.
Artigo 3.º
Anúncios

1 — Os anúncios a publicar no Diário da República,
nos termos previstos no Código dos Contratos Públicos,
são enviados à Imprensa Nacional-Casa da Moeda, S. A.,
através de meios electrónicos, conforme o formato e as
modalidades de transmissão indicados no portal do Diário
da República Electrónico.
2 — A publicação dos anúncios referidos no número
anterior deve ser efectuada em tempo real, no caso dos
concursos públicos urgentes e, nos demais casos, no prazo
máximo de vinte e quatro horas.
Artigo 4.º
Portal dos contratos públicos e plataformas electrónicas
utilizadas pelas entidades adjudicantes

1 — Por portaria conjunta dos ministros responsáveis
pelas áreas das finanças, das obras públicas e da ciência
e tecnologia, são aprovadas as regras de constituição, de
funcionamento e de gestão de um portal único da Internet
dedicado aos contratos públicos.
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2 — A utilização de plataformas electrónicas pelas entidades adjudicantes para os efeitos previstos no Código dos
Contratos Públicos deve obedecer a requisitos e condições
a definir por portaria conjunta dos ministros responsáveis
pelas áreas das finanças, das obras públicas e da ciência
tecnologia.
3 — A portaria referida no número anterior define ainda
as regras de funcionamento das plataformas electrónicas
utilizadas pelas entidades adjudicantes, as obrigações a que
as mesmas se encontram sujeitas, bem como as condições
de interligação com o portal único da Internet referido no
n.º 1 para os efeitos do disposto no artigo 465.º do Código
dos Contratos Públicos.

proibida produziu os seus efeitos, a expensas do infractor, da decisão de condenação proferida no âmbito de
um processo instaurado ao abrigo da presente lei;
b) Privação do direito de participar em procedimentos
de formação de contratos cujo objecto abranja prestações típicas dos contratos de empreitada, de concessão
de obras públicas, de concessão de serviços públicos,
de locação ou aquisição de bens móveis e de aquisição
de serviços ou ainda em procedimentos destinados à
atribuição de licenças ou alvarás, desde que a prática
que constitui contra-ordenação punível com coima se
tenha verificado durante ou por causa do procedimento
relevante.

CAPÍTULO II

2 — A sanção prevista na alínea b) do número anterior tem a duração máxima de dois anos, contados da
decisão condenatória.»

Disposições complementares
Artigo 5.º
Alteração ao Decreto-Lei n.º 33/99, de 5 de Fevereiro

Os artigos 1.º e 2.º do Decreto-Lei n.º 33/99, de 5 de
Fevereiro, passam a ter a seguinte redacção:
«Artigo 1.º
Âmbito objectivo

O presente decreto-lei estabelece a disciplina da contratação pública aplicável à formação dos contratos
públicos abrangidos pelo disposto na alínea b) do n.º 1
e no n.º 2 do artigo 296.º do Tratado da Comunidade
Europeia.
Artigo 2.º
Âmbito subjectivo

1 — O presente decreto-lei aplica-se aos contratos
referidos no artigo anterior celebrados pelo Ministério
da Defesa Nacional ou pelas entidades do sector empresarial do Estado que prossigam atribuições do Ministério
da Defesa Nacional.
2 — O presente decreto-lei aplica-se, ainda, aos contratos referidos no artigo anterior, relativos a aquisições
destinadas à Guarda Nacional Republicana, nos termos
definidos na Lei da Defesa Nacional e das Forças Armadas e no respectivo estatuto orgânico.»
Artigo 6.º
Alteração à Lei n.º 18/2003, de 11 de Junho

O artigo 45.º da Lei n.º 18/2003, de 11 de Junho, com
as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 219/2006,
de 11 de Fevereiro, passa a ter a seguinte redacção:
«Artigo 45.º
Sanções acessórias

1 — Caso a gravidade da infracção e a culpa do infractor o justifiquem, a Autoridade da Concorrência
determina a aplicação, em simultâneo com a coima, das
seguintes sanções acessórias:
a) Publicação no Diário da República e num jornal
nacional de expansão nacional, regional ou local, consoante o mercado geográfico relevante em que a prática

Artigo 7.º
Alteração ao Decreto-Lei n.º 12/2004, de 9 de Janeiro

Os artigos 24.º, 29.º e 37.º do Decreto-Lei n.º 12/2004,
de 9 de Janeiro, passam a ter a seguinte redacção:
«Artigo 24.º
Deveres no exercício da actividade

1— .....................................
2— .....................................
a) (Revogada.)
b) (Revogada.)
c) (Revogada.)
d) (Revogada.)
e) (Revogada.)
f) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
g) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
i) (Revogada.)
j) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3— .....................................
4— .....................................
Artigo 29.º
Forma e conteúdo

1— .....................................
2 — Incumbe sempre à empresa que recebe a obra de
empreitada, ainda que venha a celebrar um contrato de
subempreitada, assegurar e certificar-se do cumprimento
do disposto no número anterior.
3 — Nos contratos de subempreitada celebrados com
terceiros, a obrigação prevista no número anterior incumbe ao subempreiteiro.
4 — A inobservância do disposto no n.º 1 do presente
artigo determina a nulidade do contrato, não podendo
esta ser invocada pela parte obrigada a assegurar e a
certificar-se do seu cumprimento.
5 — As empresas são obrigadas a manter em arquivo
os contratos celebrados em que são intervenientes pelo
período de cinco anos a contar da data da conclusão
das obras.
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Artigo 37.º
Contra-ordenações

1— .....................................
2— .....................................
a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
c) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
d) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
e) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
f) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
g) As infracções previstas no artigo 456.º do Código
dos Contratos Públicos, caso tenham sido praticadas no
âmbito do procedimento de formação ou da execução
de contrato cujo objecto abranja prestações típicas dos
contratos de empreitada de obras públicas, incluindo
aquelas realizadas ou a realizar no âmbito de concessões.
3— .....................................
a) (Revogada.)
b) (Revogada.)
c) (Revogada.)
d) (Revogada.)
e) (Revogada.)
f) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
g) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
i) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
j) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
l) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
m) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
n) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
o) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
p) As infracções previstas no artigo 457.º do Código
dos Contratos Públicos, caso tenham sido praticadas no
âmbito do procedimento de formação ou da execução
de contrato cujo objecto abranja prestações típicas dos
contratos de empreitada de obras públicas, incluindo
aquelas realizadas ou a realizar no âmbito de concessões;
q) Violação do disposto no n.º 2 do artigo 383.º do
Código dos Contratos Públicos;
r) Violação do disposto no n.º 1 do artigo 384.º do
Código dos Contratos Públicos;
s) Subcontratação, sem autorização do dono da obra
ou com oposição deste, nos casos previstos no n.º 2 do
artigo 385.º e no artigo 386.º, ambos do Código dos
Contratos Públicos;
t) Não comparência no local, na data e na hora indicadas pelo dono da obra para a consignação da obra,
nos casos previstos na alínea b) do n.º 1 do artigo 405.º
do Código dos Contratos Públicos.
4— .....................................
a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
c) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
d) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
e) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
f) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
g) Violação do disposto no n.º 5 do artigo 29.º;

h) Violação do disposto no n.º 4 do artigo 384.º do
Código dos Contratos Públicos;
i) Violação do disposto nos n.os 3 e 4 do artigo 385.º
do Código dos Contratos Públicos.
5 — . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .»
Artigo 8.º
Alteração ao Decreto-Lei n.º 25/2007, de 7 de Fevereiro

1 — O artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 25/2007, de 7 de
Fevereiro, passa a ter a seguinte redacção:
«Artigo 10.º
Poder de direcção, superintendência e tutela

A GeRAP está sujeita aos poderes de direcção, de
superintendência e de tutela dos membros do Governo
responsáveis pelas áreas das finanças e da Administração Pública, nos termos dos seus estatutos e do regime
jurídico aplicável ao sector empresarial do Estado.»
2 — O artigo 2.º dos Estatutos da Empresa de Gestão
Partilhada de Recursos da Administração Pública, E. P. E.,
publicados em anexo ao Decreto-Lei n.º 25/2007, de 7 de
Fevereiro, passa a ter a seguinte redacção:
«Artigo 2.º
Poder de direcção, superintendência e tutela

1 — A GeRAP está sujeita aos poderes de direcção, de superintendência e de tutela dos membros do
Governo responsáveis pelas áreas das finanças e da
Administração Pública, nos termos dos seus estatutos
e do regime jurídico aplicável ao sector empresarial
do Estado.
2— .....................................
3 — O poder de direcção sobre a GeRAP compreende
o poder de emitir ordens ou instruções relativamente à
prestação de serviços partilhados, bem como de definir
as modalidades de verificação do cumprimento das
ordens ou instruções emitidas.»
CAPÍTULO III
Disposições transitórias
Artigo 9.º
Modo de apresentação das propostas e das candidaturas
em suporte papel

1 — Durante o período de um ano a contar da data da
entrada em vigor do presente decreto-lei, a entidade adjudicante pode fixar, no programa do procedimento, que os
documentos que constituem a proposta ou a candidatura
podem ser apresentados em suporte papel.
2 — No caso previsto no número anterior, os documentos que constituem a proposta ou a candidatura devem ser
encerrados em invólucro opaco e fechado, no rosto do qual
deve ser escrita a palavra «Proposta» ou «Candidatura»,
indicando-se o nome ou a denominação social do concorrente ou do candidato ou, se for o caso, dos membros do
agrupamento concorrente ou candidato, e a designação do
contrato a celebrar.
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3 — O disposto no número anterior aplica-se às propostas variantes, devendo no rosto do respectivo invólucro ser
escrita a expressão «Proposta variante n.º...».
4 — O invólucro que contém os documentos que constituem a proposta ou a candidatura pode ser entregue directamente ou enviado por correio registado, devendo,
em qualquer caso, a recepção ocorrer dentro do prazo e
no local fixados para a apresentação das propostas ou das
candidaturas.
5 — A recepção dos invólucros deve ser registada,
anotando-se a data e a hora em que os mesmos são recebidos e, no caso de entrega directa, a identidade das pessoas que a efectuaram, sendo entregue a estas um recibo
comprovativo dessa entrega.
Artigo 10.º
Fornecimento das peças do procedimento

1 — Quando, nos termos do disposto no artigo anterior,
os documentos que constituem a proposta ou a candidatura possam ser apresentados em suporte papel, os interessados podem solicitar, em tempo útil, que lhes sejam
fornecidas, pela entidade adjudicante, cópias das peças
do procedimento, mediante o seu prévio pagamento, ao
preço do seu custo, as quais lhes devem ser entregues ou
enviadas, em suporte papel ou em ficheiro informático,
no prazo máximo de três dias a contar da data de recepção
do pedido.
2 — Os serviços da entidade adjudicante devem registar o nome e o endereço dos interessados que solicitem o
fornecimento das peças do procedimento.
3 — Quando não seja cumprido o disposto no n.º 1,
o prazo fixado para a apresentação das propostas ou das
candidaturas deve ser prorrogado, a pedido dos interessados, por período equivalente, no mínimo, ao do atraso
verificado.
Artigo 11.º
Acto público

1 — Quando os documentos que constituem a proposta
ou a candidatura possam ser apresentados em suporte papel, todos os procedimentos de formação de contratos públicos, excepto o ajuste directo, integram um acto público
que tem lugar no dia útil imediatamente subsequente ao
termo do prazo fixado para a apresentação das propostas
ou das candidaturas.
2 — Por motivo justificado, pode o acto público realizar-se dentro dos cinco dias subsequentes ao indicado no número anterior, em data a determinar pelo órgão competente
para a decisão de contratar.
3 — A decisão de alteração da data do acto público deve
ser imediatamente notificada a todos os interessados que
tenham adquirido as peças do procedimento e a estas deve
ser junta cópia daquela decisão.
4 — À sessão do acto público pode assistir qualquer interessado, mas nele apenas podem intervir os concorrentes
ou os candidatos e os seus representantes, estes últimos
desde que devidamente credenciados.
5 — Os concorrentes, os candidatos, bem como os seus
representantes podem, durante a sessão do acto público,
examinar os documentos apresentados no prazo fixado
pelo júri e reclamar da lista de concorrentes, nos termos
do disposto no artigo seguinte.

Artigo 12.º
Formalidades do acto público

1 — O presidente do júri inicia o acto público identificando o procedimento através de referência ao respectivo
anúncio.
2 — Em seguida, são abertos os invólucros que contêm
os documentos que constituem as propostas ou as candidaturas pela ordem da respectiva recepção, procedendo-se à leitura da lista dos concorrentes ou dos candidatos,
elaborada pela mesma ordem.
3 — Cumprido o disposto no número anterior, o júri
solicita aos representantes dos concorrentes ou dos candidatos as respectivas credenciais.
4 — O interessado que não tenha sido incluído na lista
dos concorrentes ou dos candidatos pode reclamar desse
facto, devendo para o efeito apresentar o recibo referido
no n.º 5 do artigo 9.º ou documento postal comprovativo
da tempestiva recepção do seu invólucro exterior.
5 — Apresentada reclamação nos termos do disposto no
número anterior, o júri interrompe a sessão do acto público
para averiguar o destino do invólucro.
6 — Se o invólucro não for encontrado, o júri fixa ao
reclamante um novo prazo para a apresentação da respectiva proposta ou candidatura, informando os presentes da
data e da hora em que a sessão será retomada.
7 — Se o invólucro for encontrado antes do termo do
prazo referido no número anterior, dá-se imediato conhecimento do facto ao interessado, procedendo-se à abertura
daquele logo que retomada a sessão do acto público.
8 — Cumprido o disposto nos números anteriores, o
presidente do júri encerra o acto público, do qual é elaborada acta que deve ser sempre assinada pelo secretário e
pelo presidente do júri.
Artigo 13.º
Comunicações e notificações

1 — Quando os documentos que constituem a proposta
ou a candidatura possam ser apresentados em suporte papel, as notificações previstas no Código dos Contratos
Públicos podem ser efectuadas através de correio ou de
telecópia.
2 — No caso referido no número anterior, as comunicações entre a entidade adjudicante ou o júri do procedimento
e os interessados, os candidatos, os concorrentes ou o
adjudicatário podem ser feitas pelos meios nele referidos.
CAPÍTULO IV
Disposições finais
Artigo 14.º
Norma revogatória

1 — São revogados:
a) O artigo 138.º do Decreto-Lei n.º 498/72, de 9 de
Dezembro;
b) Os artigos 10.º a 15.º do Decreto-Lei n.º 390/82, de
17 de Setembro;
c) O capítulo III da parte IV do Código do Procedimento
Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 442/91, de
15 de Novembro;
d) O Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março;
e) O Decreto-Lei n.º 196/99, de 8 de Junho;
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f) O Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, com excepção dos artigos 16.º a 22.º e 29.º;
g) O n.º 9 do artigo 107.º do Decreto-Lei n.º 555/99,
de 16 de Dezembro;
h) O Decreto-Lei n.º 223/2001, de 9 de Agosto;
i) O Decreto-Lei n.º 104/2002, de 12 de Abril;
j) Os artigos 14.º a 17.º e 24.º a 31.º do Decreto-Lei
n.º 185/2002, de 20 de Agosto;
l) O Decreto-Lei n.º 245/2003, de 7 de Outubro;
m) As alíneas a) a e) e i) do n.º 2 do artigo 24.º e as
alíneas a) a e) do n.º 3 do artigo 37.º, ambos do Decreto-Lei n.º 12/2004, de 9 de Janeiro;
n) O Decreto-Lei n.º 1/2005, de 4 de Janeiro;
o) O artigo 13.º do Decreto-Lei n.º 233/2005, de 29 de
Dezembro;
p) O artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 50-B/2007, de 28
de Fevereiro.

pelas áreas das finanças e das obras públicas, uma comissão
de acompanhamento da aplicação do Código dos Contratos
Públicos, a qual integrará, designadamente, representantes
da Administração Pública e das organizações representativas das principais actividades económicas envolvidas.

2 — É igualmente revogada toda a legislação relativa
às matérias reguladas pelo Código dos Contratos Públicos,
seja ou não com ele incompatível.
3 — Ressalvam-se do disposto no número anterior os
actos legislativos que consagrem regimes transitórios em
matéria de contratação pública.
4 — Permanecem transitoriamente em vigor, com as
necessárias adaptações, os diplomas regulamentares, incluindo as portarias, que tenham sido aprovados ao abrigo
dos actos legislativos revogados por efeito do disposto nos
n.os 1 e 2, desde que necessários à aplicação do Código dos
Contratos Públicos e que com ele sejam compatíveis.

Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 20 de
Setembro de 2007. — José Sócrates Carvalho Pinto de
Sousa — Manuel Lobo Antunes — Fernando Teixeira dos
Santos — Manuel Pedro Cunha da Silva Pereira — Henrique Nuno Pires Severiano Teixeira — Rui Carlos Pereira — José Manuel Vieira Conde Rodrigues — Rui Nuno
Garcia de Pina Neves Baleiras — Manuel António Gomes
de Almeida de Pinho — Jaime de Jesus Lopes Silva — Mário Lino Soares Correia — José António Fonseca Vieira da
Silva — António Fernando Correia de Campos — Jorge
Miguel de Melo Viana Pedreira — José Mariano Rebelo
Pires Gago — Maria Isabel da Silva Pires de Lima — Augusto Ernesto Santos Silva.

Artigo 15.º
Remissões para a legislação revogada

Todas as remissões para as disposições legais e para os
actos legislativos revogados nos termos do disposto no
artigo anterior consideram-se feitas para as correspondentes disposições do Código dos Contratos Públicos.
Artigo 16.º
Aplicação no tempo

1 — O Código dos Contratos Públicos só é aplicável
aos procedimentos de formação de contratos públicos iniciados após a data da sua entrada em vigor e à execução
dos contratos que revistam natureza de contrato administrativo celebrados na sequência de procedimentos de
formação iniciados após essa data, salvo o disposto no
n.º 2 do artigo 18.º
2 — O Código dos Contratos Públicos não se aplica a
prorrogações, expressas ou tácitas, do prazo de execução
das prestações que constituem o objecto de contratos públicos cujo procedimento tenha sido iniciado previamente
à data de entrada em vigor daquele.

Artigo 18.º
Entrada em vigor

1 — O presente decreto-lei entra em vigor seis meses
após a data da sua publicação.
2 — A revogação dos artigos 260.º, 261.º, 262.º, 263.º e
264.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, produz efeitos no dia seguinte ao da publicação do presente decreto-lei,
não sendo os mesmos aplicáveis aos contratos já celebrados, sem prejuízo dos processos de conciliação pendentes
àquela data.

Promulgado em 3 de Janeiro de 2008.
Publique-se.
O Presidente da República, ANÍBAL CAVACO SILVA.
Referendado em 4 de Janeiro de 2008.
O Primeiro-Ministro, José Sócrates Carvalho Pinto
de Sousa.
ANEXO

CÓDIGO DOS CONTRATOS PÚBLICOS

PARTE I
Âmbito de aplicação
TÍTULO I
Disposições gerais
Artigo 1.º

Artigo 17.º

Âmbito

Acompanhamento da aplicação do Código
dos Contratos Públicos

1 — O presente Código estabelece a disciplina aplicável à contratação pública e o regime substantivo dos
contratos públicos que revistam a natureza de contrato
administrativo.
2 — O regime da contratação pública estabelecido na
parte II do presente Código é aplicável à formação dos
contratos públicos, entendendo-se por tal todos aqueles
que, independentemente da sua designação e natureza,

1 — A partir da entrada em vigor do Código dos Contratos Públicos, devem ser recolhidos os elementos relativos à sua aplicação, nomeadamente para a introdução de
eventuais alterações que se revelem necessárias.
2 — Para efeitos do disposto no número anterior, é nomeada, por portaria conjunta dos ministros responsáveis
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sejam celebrados pelas entidades adjudicantes referidas
no presente Código.
3 — A parte II do presente Código é igualmente aplicável, com as necessárias adaptações, aos procedimentos destinados à atribuição unilateral, pelas entidades adjudicantes
referidas no artigo seguinte, de quaisquer vantagens ou
benefícios, através de acto administrativo ou equiparado,
em substituição da celebração de um contrato público.
4 — À contratação pública são especialmente aplicáveis
os princípios da transparência, da igualdade e da concorrência.
5 — O regime substantivo dos contratos públicos estabelecido na parte III do presente Código é aplicável aos que
revistam a natureza de contrato administrativo.
6 — Sem prejuízo do disposto em lei especial, reveste a
natureza de contrato administrativo o acordo de vontades,
independentemente da sua forma ou designação, celebrado
entre contraentes públicos e co-contratantes ou somente
entre contraentes públicos, que se integre em qualquer uma
das seguintes categorias:
a) Contratos que, por força do presente Código, da lei ou
da vontade das partes, sejam qualificados como contratos
administrativos ou submetidos a um regime substantivo
de direito público;
b) Contratos com objecto passível de acto administrativo e demais contratos sobre o exercício de poderes
públicos;
c) Contratos que confiram ao co-contratante direitos
especiais sobre coisas públicas ou o exercício de funções
dos órgãos do contraente público;
d) Contratos que a lei submeta, ou que admita que sejam
submetidos, a um procedimento de formação regulado
por normas de direito público e em que a prestação do
co-contratante possa condicionar ou substituir, de forma
relevante, a realização das atribuições do contraente público.
Artigo 2.º
Entidades adjudicantes

1 — São entidades adjudicantes:
a) O Estado;
b) As Regiões Autónomas;
c) As autarquias locais;
d) Os institutos públicos;
e) As fundações públicas, com excepção das previstas
na Lei n.º 62/2007, de 10 de Setembro;
f) As associações públicas;
g) As associações de que façam parte uma ou várias
das pessoas colectivas referidas nas alíneas anteriores,
desde que sejam maioritariamente financiadas por estas,
estejam sujeitas ao seu controlo de gestão ou tenham um
órgão de administração, de direcção ou de fiscalização
cuja maioria dos titulares seja, directa ou indirectamente,
designada pelas mesmas.
2 — São também entidades adjudicantes:
a) Quaisquer pessoas colectivas que, independentemente
da sua natureza pública ou privada:
i) Tenham sido criadas especificamente para satisfazer
necessidades de interesse geral, sem carácter industrial
ou comercial; e

ii) Sejam maioritariamente financiadas pelas entidades referidas no número anterior, estejam sujeitas ao seu
controlo de gestão ou tenham um órgão de administração,
de direcção ou de fiscalização cuja maioria dos titulares
seja, directa ou indirectamente, designada por aquelas
entidades;
b) Quaisquer pessoas colectivas que se encontrem na
situação referida na alínea anterior relativamente a uma
entidade que seja, ela própria, uma entidade adjudicante
nos termos do disposto na mesma alínea;
c) As associações de direito privado que prossigam
finalidades a título principal de natureza científica e tecnológica, desde que sejam maioritariamente financiadas
pelas entidades referidas no número anterior, estejam sujeitas ao seu controlo de gestão ou tenham um órgão de
administração, de direcção ou de fiscalização cuja maioria
dos titulares seja, directa ou indirectamente, designada
pelas mesmas;
d) As associações de que façam parte uma ou várias
das pessoas colectivas referidas nas alíneas anteriores,
desde que sejam maioritariamente financiadas por estas,
estejam sujeitas ao seu controlo de gestão ou tenham um
órgão de administração, de direcção ou de fiscalização
cuja maioria dos titulares seja, directa ou indirectamente,
designada pelas mesmas;
3 — Para os efeitos do disposto na subalínea i) da alínea a) do número anterior, são consideradas pessoas colectivas criadas especificamente para satisfazer necessidades
de interesse geral, sem carácter industrial ou comercial,
aquelas cuja actividade económica se não submeta à lógica
do mercado e da livre concorrência.
Artigo 3.º
Contraentes públicos

1 — Para efeitos do presente Código, entende-se por
contraentes públicos:
a) As entidades referidas no n.º 1 do artigo anterior;
b) As entidades adjudicantes referidas no n.º 2 do artigo anterior sempre que os contratos por si celebrados
sejam, por vontade das partes, qualificados como contratos
administrativos ou submetidos a um regime substantivo
de direito público.
2 — São também contraentes públicos quaisquer entidades que, independentemente da sua natureza pública
ou privada, celebrem contratos no exercício de funções
materialmente administrativas.
Artigo 4.º
Contratos excluídos

1 — O presente Código não é aplicável aos contratos
a celebrar:
a) Ao abrigo de uma convenção internacional previamente comunicada à Comissão Europeia, e concluída nos
termos do Tratado que institui a Comunidade Europeia, entre o Estado Português e um ou mais Estados terceiros, que
tenham por objecto a realização de trabalhos destinados à
execução ou à exploração em comum de uma obra pública
pelos Estados signatários ou a aquisição de bens móveis
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ou de serviços destinados à realização ou à exploração em
comum de um projecto pelos Estados signatários;
b) Com entidades nacionais de outro Estado membro
ou de um Estado terceiro, nos termos de uma convenção
internacional relativa ao estacionamento de tropas;
c) De acordo com o procedimento específico de uma
organização internacional de que o Estado Português seja
parte.
2 — O presente Código não é igualmente aplicável aos
seguintes contratos:
a) Contratos administrativos de provimento e contratos
individuais de trabalho;
b) Contratos de doação de bens móveis a favor de qualquer entidade adjudicante;
c) Contratos de compra e venda, de doação, de permuta
e de arrendamento de bens imóveis ou contratos similares;
d) Contratos relativos à aquisição, ao desenvolvimento,
à produção ou à co-produção de programas destinados a
emissão por parte de entidades de radiodifusão ou relativos
a tempos de emissão.
Artigo 5.º
Contratação excluída

1 — A parte II do presente Código não é aplicável à formação de contratos a celebrar por entidades adjudicantes
cujo objecto abranja prestações que não estão nem sejam
susceptíveis de estar submetidas à concorrência de mercado, designadamente em razão da sua natureza ou das suas
características, bem como da posição relativa das partes no
contrato ou do contexto da sua própria formação.
2 — A parte II do presente Código também não é aplicável à formação dos contratos, independentemente do seu
objecto, a celebrar por entidades adjudicantes com uma
outra entidade, desde que:
a) A entidade adjudicante exerça sobre a actividade
desta, isoladamente ou em conjunto com outras entidades
adjudicantes, um controlo análogo ao que exerce sobre os
seus próprios serviços; e
b) Esta entidade desenvolva o essencial da sua actividade em benefício de uma ou de várias entidades adjudicantes que exerçam sobre ela o controlo análogo referido
na alínea anterior.
3 — A parte II do presente Código não é igualmente
aplicável à formação dos contratos, a celebrar pelos hospitais E. P. E.:
a) De empreitada de obras públicas cujo valor seja inferior ao referido na alínea c) do artigo 7.º da Directiva
n.º 2004/18/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho,
de 31 de Março;
b) De locação ou de aquisição de bens móveis e de
aquisição de serviços cujo valor seja inferior ao referido
na alínea b) do artigo 7.º da Directiva n.º 2004/18/CE, do
Parlamento Europeu e do Conselho, de 31 de Março.
4 — Sem prejuízo do disposto no n.º 2 do artigo 11.º,
a parte II do presente Código não é igualmente aplicável à
formação dos seguintes contratos:
a) Contratos que devam ser celebrados com uma entidade, que seja ela própria uma entidade adjudicante, em
virtude de esta beneficiar de um direito exclusivo de prestar

o serviço a adquirir, desde que a atribuição desse direito
exclusivo seja compatível com as normas e os princípios
constitucionais e comunitários aplicáveis;
b) Contratos mediante os quais qualquer das entidades
adjudicantes referidas no n.º 1 do artigo 2.º se obrigue
a alienar ou a locar bens móveis ou a prestar serviços,
excepto quando o adquirente ou o locatário também seja
uma entidade adjudicante;
c) Contratos cujo objecto principal consista na atribuição, por qualquer das entidades adjudicantes referidas
no n.º 1 do artigo 2.º, de subsídios ou de subvenções de
qualquer natureza;
d) Contratos de sociedade cujo capital social se destine
a ser exclusivamente detido pelas entidades adjudicantes
referidas no n.º 1 do artigo 2.º;
e) Contratos de aquisição de serviços financeiros relativos à emissão, compra, venda ou transferência de títulos
ou outros instrumentos financeiros, nomeadamente os
contratos relativos a operações de obtenção de fundos ou de
capital pela entidade adjudicante, bem como os contratos
a celebrar em execução das políticas monetária, cambial
ou de gestão de reservas e os de aquisição de serviços de
carácter financeiro prestados pelo Banco de Portugal;
f) Contratos de aquisição de serviços que tenham por
objecto os serviços de saúde e de carácter social mencionados no anexo II B da Directiva n.º 2004/18/CE, do
Parlamento Europeu e do Conselho, de 31 de Março, bem
como os contratos de aquisição de serviços que tenham por
objecto os serviços de educação e formação profissional
mencionados no referido anexo, que confiram certificação
escolar e ou certificação profissional;
g) Contratos que se destinem à satisfação de necessidades de uma entidade adjudicante cujos serviços se encontrem instalados em território de Estado não signatário do
Acordo sobre o Espaço Económico Europeu, desde que
celebrados com uma entidade também nele sediada;
h) Contratos a celebrar, ao abrigo de um acordo de
cooperação para o desenvolvimento, com uma entidade
sediada num dos Estados dele signatários e em benefício
desse mesmo Estado, desde que este não seja signatário
do Acordo sobre o Espaço Económico Europeu;
i) Contratos abrangidos pelo disposto na alínea b) do
n.º 1 e no n.º 2 do artigo 296.º do Tratado da Comunidade
Europeia, desde que a respectiva formação seja regulada
por lei especial.
5 — À formação dos contratos referidos na alínea f)
do número anterior é aplicável o disposto nos artigos 49.º
e 78.º
6 — À formação dos contratos referidos nos n.os 1 a 4
são aplicáveis:
a) Os princípios gerais da actividade administrativa e as
normas que concretizem preceitos constitucionais constantes do Código do Procedimento Administrativo; ou
b) Quando estejam em causa contratos com objecto
passível de acto administrativo e demais contratos sobre
o exercício de poderes públicos, as normas constantes do
Código do Procedimento Administrativo, com as necessárias adaptações.
7 — Quando a entidade adjudicante seja uma das referidas no n.º 1 do artigo 2.º, à formação dos contratos
referidos nos n.os 1 a 4 é ainda aplicável, com as necessárias
adaptações, o disposto nos capítulos VIII e IX do título II da
parte II do presente Código.
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Artigo 6.º
Restrição do âmbito de aplicação

1 — À formação de contratos a celebrar entre quaisquer
entidades adjudicantes referidas no n.º 1 do artigo 2.º, a
parte II do presente Código só é aplicável quando o objecto
de tais contratos abranja prestações típicas dos seguintes
contratos:
a) Empreitada de obras públicas;
b) Concessão de obras públicas;
c) Concessão de serviços públicos;
d) Locação ou aquisição de bens móveis;
e) Aquisição de serviços.
2 — Quando a entidade adjudicante seja uma das referidas no n.º 2 do artigo 2.º ou o Banco de Portugal, a
parte II do presente Código só é aplicável à formação dos
contratos cujo objecto abranja prestações típicas dos contratos enumerados no número anterior.

TÍTULO II
Sectores da água, da energia, dos transportes
e dos serviços postais
Artigo 7.º
Entidades adjudicantes nos sectores da água, da energia,
dos transportes e dos serviços postais

1 — São ainda entidades adjudicantes:
a) Quaisquer pessoas colectivas não abrangidas pelo
artigo 2.º, ainda que criadas especificamente para satisfazer
necessidades de interesse geral, com carácter industrial
ou comercial, que exerçam uma ou várias actividades nos
sectores da água, da energia, dos transportes e dos serviços postais e em relação às quais qualquer das entidades
adjudicantes referidas no artigo 2.º possa exercer, directa
ou indirectamente, uma influência dominante;
b) Quaisquer pessoas colectivas não abrangidas pelo artigo 2.º que gozem de direitos especiais ou exclusivos não
atribuídos no âmbito de um procedimento de formação de
contrato com publicidade internacional e que tenham por efeito:
i) Reservar-lhes, isolada ou conjuntamente com outras
entidades, o exercício de uma ou várias actividades nos
sectores da água, da energia, dos transportes e dos serviços
postais; e
ii) Afectar substancialmente a capacidade de quaisquer outras entidades exercerem uma ou várias dessas actividades;
c) Quaisquer pessoas colectivas constituídas exclusivamente por entidades adjudicantes referidas nas alíneas anteriores ou que sejam por elas maioritariamente financiadas, estejam sujeitas ao seu controlo de gestão ou tenham
um órgão de administração, de direcção ou de fiscalização
cuja maioria dos titulares seja, directa ou indirectamente,
designada por aquelas entidades, desde que se destinem ao
exercício em comum de actividade nos sectores da água,
da energia, dos transportes e dos serviços postais.
2 — Para os efeitos do disposto na alínea a) do número
anterior, considera-se que uma entidade adjudicante pode
exercer influência dominante quando detiver, nomeadamente, a maioria do capital social, a maioria dos direitos de
voto, o controlo de gestão ou o direito de designar, directa

ou indirectamente, a maioria dos titulares de um órgão de
administração, de direcção ou de fiscalização.
Artigo 8.º
Contraentes públicos nos sectores da água, da energia,
dos transportes e dos serviços postais

São ainda contraentes públicos as entidades adjudicantes
referidas no artigo anterior sempre que os contratos por
si celebrados, a cuja formação seja aplicável a parte II do
presente Código, sejam, por vontade das partes, qualificados como contratos administrativos ou submetidos a um
regime substantivo de direito público.
Artigo 9.º
Actividades nos sectores da água, da energia,
dos transportes e dos serviços postais

1 — Para os efeitos do disposto no presente Código,
consideram-se actividades nos sectores da água, da energia,
dos transportes e dos serviços postais:
a) A colocação à disposição, a exploração e a alimentação de redes fixas de prestação de serviços ao público
no domínio da produção, do transporte ou da distribuição
de água potável, electricidade, gás ou combustível para
aquecimento;
b) As relativas à exploração de uma área geográfica
com a finalidade de:
i) Prospectar ou proceder à extracção de petróleo, gás,
carvão ou outros combustíveis sólidos; ou
ii) Colocar à disposição dos transportadores aéreos,
marítimos ou fluviais quaisquer terminais de transporte,
designadamente aeroportos, portos marítimos ou interiores;
c) A colocação à disposição e a exploração de redes de
prestação de serviços de transporte público por caminho de
ferro, por sistemas automáticos, por eléctricos, por tróleis,
por autocarros ou por cabo, sempre que as condições de
funcionamento, nomeadamente os itinerários, a capacidade
de transporte disponível e a frequência do serviço, sejam
fixadas por autoridade competente;
d) A prestação de serviços postais;
e) A prestação de serviços de gestão de serviços de
correio, anteriores ou posteriores ao envio postal;
f) A prestação de serviços de valor acrescentado associados à via electrónica e inteiramente efectuados por
essa via, incluindo os serviços de transmissão protegida
de documentos codificados por via electrónica, os serviços
de gestão de endereços e os serviços de envio de correio
electrónico registado;
g) A prestação de serviços financeiros, nomeadamente
serviços de seguros, serviços bancários, serviços de investimento e serviços relativos à emissão, compra, venda ou
transferência de títulos ou outros instrumentos financeiros
ou ainda ao processamento de ordens de pagamento postal,
ordens de transferência postal ou outras similares;
h) A prestação de serviços de filatelia;
i) A prestação de serviços que combinem a entrega física
ou o armazenamento de envios postais com outras funções
não postais.
2 — Para os efeitos do disposto na alínea d) do número
anterior, consideram-se serviços postais os que consistam
na aceitação, no tratamento, no transporte e na distribuição
de quaisquer envios postais, incluindo os serviços que
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sejam e os que possam ou não ser reservados ao abrigo
do disposto no artigo 7.º da Directiva n.º 97/67/CE, do
Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de Dezembro.
3 — As actividades referidas nas alíneas e) a i) do n.º 1
só são consideradas para os efeitos nele previstos desde que
os respectivos serviços sejam prestados por uma entidade
que preste igualmente, em condições não expostas à concorrência em mercado de acesso não limitado, os serviços
referidos na alínea d) do mesmo número.
Artigo 10.º
Actividades excepcionadas nos sectores da água,
da energia e dos transportes

1 — Exceptua-se do disposto na alínea a) do n.º 1 do
artigo anterior a actividade de alimentação de redes fixas
de prestação de serviços ao público no domínio da produção, transporte ou distribuição de água potável ou de
electricidade quando:
a) A produção de água potável ou de electricidade pela
entidade adjudicante seja necessária ao exercício de uma
actividade diferente das referidas no artigo anterior;
b) A alimentação daquela rede dependa apenas do consumo próprio da entidade adjudicante e não tenha excedido
30 % da produção total de água potável ou de electricidade
dessa entidade, consoante o caso, tomando por referência
a média dos três últimos anos, incluindo o ano em curso.
2 — Exceptua-se igualmente do disposto na alínea a)
do n.º 1 do artigo anterior a actividade de alimentação de
redes fixas de prestação de serviços ao público no domínio da produção, transporte ou distribuição de gás ou de
combustível para aquecimento quando:
a) A produção de gás ou de combustível para aquecimento pela entidade adjudicante seja a consequência
inevitável do exercício de uma actividade diferente das
referidas no artigo anterior;
b) A alimentação daquela rede se destine apenas a explorar de maneira mais económica a produção de gás ou
de combustível para aquecimento e não represente mais
de 20 % do volume de negócios da entidade adjudicante,
tomando por referência a média dos três últimos anos,
incluindo o ano em curso.
3 — A prestação de um serviço de transporte público
por autocarro exceptua-se do disposto na alínea c) do n.º 1
do artigo anterior quando outras entidades possam também
exercer livremente essa actividade, nas mesmas condições, quer num plano geral quer numa zona geográfica
específica.
Artigo 11.º
Âmbito da contratação nos sectores da água, da energia,
dos transportes e dos serviços postais

1 — A parte II do presente Código só é aplicável à formação dos contratos a celebrar pelas entidades adjudicantes
referidas no n.º 1 do artigo 7.º desde que:
a) Esses contratos digam directa e principalmente respeito a uma ou a várias das actividades por elas exercidas
nos sectores da água, da energia, dos transportes e dos
serviços postais; e
b) O objecto desses contratos abranja prestações típicas
dos seguintes contratos:

i) Empreitada de obras públicas cujo valor seja igual ou
superior ao referido na alínea b) do artigo 16.º da Directiva
n.º 2004/17/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho,
de 31 de Março;
ii) Concessão de obras públicas;
iii) Concessão de serviços públicos;
iv) Locação ou aquisição de bens móveis cujo valor seja
igual ou superior ao referido na alínea a) do artigo 16.º da
Directiva n.º 2004/17/CE, do Parlamento Europeu e do
Conselho, de 31 de Março;
v) Aquisição de serviços cujo valor seja igual ou superior ao referido na alínea a) do artigo 16.º da Directiva
n.º 2004/17/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho,
de 31 de Março.
2 — A parte II do presente Código é sempre aplicável à
formação de contratos, a celebrar por quaisquer entidades
adjudicantes, quando estes digam directa e principalmente
respeito a uma ou a várias das actividades por elas exercidas nos sectores da água, da energia, dos transportes e
dos serviços postais, nos seguintes casos:
a) Contratos de aquisição de serviços de carácter financeiro prestados pelo Banco de Portugal;
b) Contratos relativos à aquisição, ao desenvolvimento,
à produção ou à co-produção de programas destinados a
emissão por parte de entidades de radiodifusão ou relativos
a tempos de emissão.
3 — A parte II do presente Código é sempre aplicável
à formação dos seguintes contratos, a celebrar pelas entidades adjudicantes referidas no n.º 1 do artigo 7.º, quando
estas exerçam uma ou várias actividades no sector da água:
a) Contratos relacionados com projectos de engenharia
hidráulica, de irrigação ou de drenagem, desde que o volume de água destinada ao abastecimento de água potável
represente mais de 20 % do volume total de água fornecida
de acordo com aqueles projectos ou por instalações de
irrigação ou de drenagem;
b) Contratos relacionados com a rejeição ou o tratamento de águas residuais.
Artigo 12.º
Extensão do âmbito da contratação nos sectores da água,
da energia, dos transportes e dos serviços postais

À formação dos contratos a celebrar pelas entidades
adjudicantes referidas no n.º 2 do artigo 2.º que exerçam
uma ou várias actividades nos sectores da água, da energia, dos transportes e dos serviços postais são aplicáveis
as regras especiais previstas no presente Código relativas
à formação dos contratos a celebrar pelas entidades adjudicantes referidas no n.º 1 do artigo 7.º, desde que esses
contratos digam directa e principalmente respeito a uma
ou a várias dessas actividades.
Artigo 13.º
Restrição do âmbito da contratação nos sectores da água,
da energia, dos transportes e dos serviços postais

1 — A parte II do presente Código não é aplicável à
formação dos seguintes contratos referidos nos artigos 11.º
e 12.º:
a) A executar num país terceiro, desde que tal execução
não implique a exploração física de uma rede pública ou
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de uma área geográfica no interior do território da União
Europeia;
b) A celebrar por uma entidade adjudicante cuja actividade esteja directamente exposta à concorrência em mercado de acesso não limitado, desde que tal seja reconhecido
pela Comissão Europeia, a pedido do Estado Português, da
entidade adjudicante em causa ou por iniciativa da própria
Comissão Europeia, nos termos do disposto no artigo 30.º
da Directiva n.º 2004/17/CE, do Parlamento Europeu e do
Conselho, de 31 de Março;
c) A celebrar entre uma entidade adjudicante abrangida
pelas alíneas a) ou b) do n.º 2 do artigo 2.º e uma empresa
sua associada ou uma entidade abrangida pela alínea c)
do mesmo número, da qual aquela entidade adjudicante
faça parte;
d) A celebrar entre uma entidade adjudicante abrangida
pela alínea c) do n.º 2 do artigo 2.º e uma entidade abrangida pelas alíneas a) ou b) do mesmo número ou uma
empresa associada a esta última;
e) A celebrar entre uma entidade adjudicante abrangida
pelas alíneas a) ou b) do n.º 1 do artigo 7.º e uma empresa
sua associada ou uma entidade abrangida pela alínea c)
do mesmo número, da qual aquela entidade adjudicante
faça parte;
f) A celebrar entre uma entidade adjudicante abrangida
pela alínea c) do n.º 1 do artigo 7.º e uma entidade abrangida pelas alíneas a) ou b) do mesmo número ou uma
empresa associada a esta última.
2 — Para os efeitos do disposto nas alíneas c) e e) do
número anterior, as entidades referidas na alínea c) do n.º 2
do artigo 2.º ou na alínea c) do n.º 1 do artigo 7.º devem ter
sido criadas para desenvolver a sua actividade no sector da
água, da energia, dos transportes ou dos serviços postais
durante um período mínimo de três anos e os instrumentos jurídicos que as constituem devem estabelecer que as
entidades que dela fazem parte as integrem durante, pelo
menos, o mesmo período.
3 — O disposto nas alíneas c) a f) do n.º 1 só é aplicável desde que, pelo menos, 80 % da média do volume
de negócios da empresa associada nos últimos três anos,
em matéria de obras, de bens móveis ou de serviços, consoante o caso, provenha da realização dessas obras, do
fornecimento desses bens ou da prestação desses serviços
à entidade à qual aquela se encontra associada ou, caso a
empresa associada esteja constituída há menos de três anos,
desde que esta demonstre, nomeadamente por recurso a
projecções da sua actividade, que o respectivo volume de
negócios é credível.
4 — Quando as obras, os bens móveis ou os serviços
sejam, respectivamente, realizadas, fornecidos ou prestados à entidade adjudicante por mais do que uma empresa
associada, a percentagem referida no número anterior é
calculada tendo em conta o volume total de negócios, em
matéria de obras, de bens móveis ou de serviços, de todas
as empresas associadas.

de a entidade adjudicante não se encontrar abrangida pela
referida directiva:
a) Qualquer pessoa colectiva sobre a qual a entidade
adjudicante possa exercer, directa ou indirectamente, uma
influência dominante em virtude, nomeadamente, de deter
a maioria do capital social, a maioria dos direitos de voto,
o controlo de gestão ou o direito de designar, directa ou
indirectamente, a maioria dos titulares de um órgão de
administração, direcção ou fiscalização;
b) Qualquer pessoa colectiva que possa exercer, directa ou indirectamente, uma influência dominante sobre
a entidade adjudicante, em virtude de qualquer uma das
situações referidas na alínea anterior;
c) Qualquer pessoa colectiva que, conjuntamente com
a entidade adjudicante, esteja sujeita, directa ou indirectamente, à influência dominante de uma terceira entidade,
em virtude de qualquer uma das situações referidas na
alínea a).
Artigo 15.º
Comunicações à Comissão Europeia

1 — Nos casos previstos nas alíneas c) a f) do n.º 1 do
artigo 13.º, as entidades adjudicantes devem comunicar à
Comissão Europeia, a pedido desta, as seguintes informações:
a) A identificação das entidades adjudicantes e das empresas associadas em causa;
b) A natureza dos contratos celebrados e o respectivo
preço contratual;
c) Outros elementos que a Comissão Europeia considere
necessários para provar que as relações entre as partes
nos contratos celebrados preenchem os requisitos de que
depende a aplicação do disposto no artigo 13.º
2 — As entidades adjudicantes devem comunicar à Comissão Europeia, a pedido desta, os contratos celebrados
ao abrigo do disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 13.º
ou os que não digam directa e principalmente respeito a
uma ou a várias das actividades exercidas por essas entidades nos sectores da água, da energia, dos transportes e
dos serviços postais.

PARTE II
Contratação pública
TÍTULO I
Tipos e escolha de procedimentos
CAPÍTULO I
Tipos de procedimentos
Artigo 16.º

Artigo 14.º

Procedimentos para a formação de contratos

Empresa associada

1 — Para a formação de contratos cujo objecto abranja
prestações que estão ou sejam susceptíveis de estar submetidas à concorrência de mercado, as entidades adjudicantes
devem adoptar um dos seguintes tipos de procedimentos:

Para os efeitos do disposto no artigo anterior, considera-se empresa associada qualquer pessoa colectiva cujas
contas anuais sejam consolidadas com as da entidade
adjudicante nos termos do disposto na Sétima Directiva
n.º 83/349/CEE, do Conselho, de 13 de Junho, ou, no caso

a) Ajuste directo;
b) Concurso público;
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c) Concurso limitado por prévia qualificação;
d) Procedimento de negociação;
e) Diálogo concorrencial.
2 — Para os efeitos do disposto no número anterior,
consideram-se submetidas à concorrência de mercado,
designadamente, as prestações típicas abrangidas pelo
objecto dos seguintes contratos, independentemente da
sua designação ou natureza:
a) Empreitada de obras públicas;
b) Concessão de obras públicas;
c) Concessão de serviços públicos;
d) Locação ou aquisição de bens móveis;
e) Aquisição de serviços;
f) Sociedade.
CAPÍTULO II
Escolha do procedimento e valor do contrato
Artigo 17.º
Noção

1 — Para efeitos do presente Código, o valor do contrato
a celebrar é o valor máximo do benefício económico que,
em função do procedimento adoptado, pode ser obtido
pelo adjudicatário com a execução de todas as prestações
que constituem o seu objecto.
2 — O benefício económico referido no número
anterior inclui, além do preço a pagar pela entidade
adjudicante ou por terceiros, o valor de quaisquer contraprestações a efectuar em favor do adjudicatário e
ainda o valor das vantagens que decorram directamente
para este da execução do contrato e que possam ser
configuradas como contrapartidas das prestações que
lhe incumbem.
3 — No caso de se tratar de um contrato de empreitada
de obras públicas, o benefício referido no n.º 1 inclui ainda
o valor dos bens móveis necessários à sua execução e
que a entidade adjudicante ponha à disposição do adjudicatário.
4 — Caso não se verifique qualquer das situações referidas nos números anteriores considera-se o contrato
sem valor.
Artigo 18.º
Escolha do procedimento

Sem prejuízo do disposto nos capítulos III e IV do presente título, a escolha dos procedimentos de ajuste directo,
de concurso público ou de concurso limitado por prévia
qualificação condiciona o valor do contrato a celebrar
nos termos do disposto nos artigos seguintes do presente
capítulo.
Artigo 19.º
Escolha do procedimento de formação de contratos
de empreitada de obras públicas

No caso de contratos de empreitada de obras públicas:
a) A escolha do ajuste directo só permite a celebração de
contratos de valor inferior a € 150 000 ou, caso a entidade

adjudicante seja o Banco de Portugal ou uma das referidas
no n.º 2 do artigo 2.º, de valor inferior a € 1 000 000;
b) A escolha do concurso público ou do concurso limitado por prévia qualificação permite a celebração de
contratos de qualquer valor, excepto quando os respectivos
anúncios não sejam publicados no Jornal Oficial da União
Europeia, caso em que só permite a celebração de contratos
de valor inferior ao referido na alínea c) do artigo 7.º da
Directiva n.º 2004/18/CE, do Parlamento Europeu e do
Conselho, de 31 de Março.
Artigo 20.º
Escolha do procedimento de formação de contratos de locação
ou de aquisição de bens móveis e de aquisição de serviços

1 — No caso de contratos de locação ou de aquisição de
bens móveis e de contratos de aquisição de serviços:
a) A escolha do ajuste directo só permite a celebração de
contratos de valor inferior a € 75 000, sem prejuízo do disposto no n.º 4, ou, caso a entidade adjudicante seja o Banco
de Portugal ou uma das referidas no n.º 2 do artigo 2.º,
de valor inferior ao referido na alínea b) do artigo 7.º da
Directiva n.º 2004/18/CE, do Parlamento Europeu e do
Conselho, de 31 de Março;
b) A escolha do concurso público ou do concurso limitado por prévia qualificação permite a celebração de
contratos de qualquer valor, excepto quando os respectivos
anúncios não sejam publicados no Jornal Oficial da União
Europeia, caso em que só permite a celebração de contratos
de valor inferior ao referido na alínea b) do artigo 7.º da
Directiva n.º 2004/18/CE, do Parlamento Europeu e do
Conselho, de 31 de Março.
2 — Quando a entidade adjudicante seja o Estado, a escolha dos procedimentos referidos na alínea b) do número
anterior, cujos anúncios não sejam publicados no Jornal
Oficial da União Europeia, só permite a celebração de
contratos de locação ou de aquisição de bens móveis e de
contratos de aquisição de serviços de valor inferior ao referido na alínea a) do artigo 7.º da Directiva n.º 2004/18/CE,
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 31 de Março,
excepto se se tratar de:
a) Contratos de locação ou de aquisição de bens móveis
excepcionados pelo anexo V da Directiva n.º 2004/18/CE,
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 31 de Março,
a celebrar no domínio da defesa;
b) Contratos de aquisição de serviços que tenham por
objecto:
i) Serviços de investigação e desenvolvimento;
ii) Serviços de transmissão de programas televisivos e
de emissões de rádio, serviços de interconexão e serviços
integrados de telecomunicações; ou
iii) Serviços mencionados no anexo II-B da Directiva
n.º 2004/18/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho,
de 31 de Março.
3 — À formação dos contratos referidos nas alíneas do
número anterior é aplicável o disposto na alínea b) do
n.º 1.
4 — No caso de se tratar de contratos de aquisição de
planos, de projectos ou de criações conceptuais nos domínios da arquitectura ou da engenharia, a escolha do
ajuste directo só permite a celebração, pelas entidades
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adjudicantes referidas no n.º 1 do artigo 2.º, de contratos
de valor inferior a € 25 000.
Artigo 21.º
Escolha do procedimento de formação de outros contratos

1 — No caso de contratos não referidos nos artigos anteriores, excepto se se tratar de contratos de concessão
de obras públicas, de contratos de concessão de serviços
públicos e de contratos de sociedade:
a) A escolha do ajuste directo só permite a celebração
de contratos de valor inferior a € 100 000;
b) A escolha do concurso público ou do concurso limitado por prévia qualificação permite a celebração de
contratos de qualquer valor.
2 — Para a formação de contratos sem valor, excepto
se se tratar de um dos contratos mencionados no número
anterior, pode ser adoptado qualquer um dos procedimentos
nele referidos.
Artigo 22.º
Divisão em lotes

1 — Quando prestações do mesmo tipo, susceptíveis de
constituírem objecto de um único contrato, sejam divididas em vários lotes, correspondendo cada um deles a um
contrato separado, a escolha, nos termos do disposto nos
artigos anteriores, do ajuste directo, do concurso público ou
do concurso limitado por prévia qualificação cujo anúncio
não seja publicado no Jornal Oficial da União Europeia,
só permite a celebração do contrato relativo a cada lote
desde que:
a) O somatório dos preços base dos procedimentos de
formação de todos os contratos a celebrar, quando essa
formação ocorra em simultâneo, seja inferior aos valores
mencionados, respectivamente e consoante os casos, nos
artigos 19.º, 20.º e 21.º; ou
b) O somatório dos preços contratuais relativos a todos
os contratos já celebrados e dos preços base de todos os
procedimentos ainda em curso, quando a formação desses
contratos ocorra ao longo do período de um ano a contar do
início do primeiro procedimento, seja inferior aos valores
mencionados, respectivamente e consoante os casos, nos
artigos 19.º, 20.º e 21.º
2 — Quando seja possível prever o somatório dos preços
contratuais dos lotes correspondentes aos vários contratos,
já celebrados e a celebrar ao longo do período de tempo
referido na alínea b) do número anterior, a escolha, nos
termos do disposto nos artigos anteriores, do ajuste directo,
bem como do concurso público ou do concurso limitado
por prévia qualificação cujo anúncio não seja publicado
no Jornal Oficial da União Europeia, só permite a celebração de contratos relativos a lotes subsequentes desde
que esse somatório seja inferior aos valores mencionados,
respectivamente e consoante os casos, nos artigos 19.º,
20.º e 21.º
3 — No caso de contratos de empreitadas de obras públicas, de contratos de locação ou de aquisição de bens móveis ou de contratos de aquisição de serviços, a escolha, nos
termos do disposto nos artigos anteriores, do ajuste directo,
bem como do concurso público ou do concurso limitado
por prévia qualificação cujo anúncio não seja publicado

no Jornal Oficial da União Europeia, permite a celebração
dos contratos relativos a lotes em que o preço base fixado
no caderno de encargos seja inferior a € 1 000 000, no
caso de empreitadas de obras públicas, ou a € 80 000, no
caso de bens móveis ou serviços, ainda que os somatórios
referidos nos números anteriores sejam iguais ou superiores
aos valores mencionados, respectivamente e consoante os
casos, nos artigos 19.º e 20.º, desde que o valor cumulado
dos preços base dos procedimentos de formação dos contratos relativos a lotes cuja celebração é permitida neste
número não exceda 20 % daqueles somatórios.
CAPÍTULO III
Escolha do procedimento em função
de critérios materiais
Artigo 23.º
Regra geral

A escolha do procedimento nos termos do disposto no
presente capítulo permite a celebração de contratos de
qualquer valor, sem prejuízo das excepções expressamente
previstas.
Artigo 24.º
Escolha do ajuste directo para a formação
de quaisquer contratos

1 — Qualquer que seja o objecto do contrato a celebrar,
pode adoptar-se o ajuste directo quando:
a) Em anterior concurso público ou concurso limitado
por prévia qualificação, nenhum candidato se haja apresentado ou nenhum concorrente haja apresentado proposta,
e desde que o caderno de encargos e, se for o caso, os
requisitos mínimos de capacidade técnica e financeira não
sejam substancialmente alterados em relação aos daquele
concurso;
b) Em anterior concurso público, concurso limitado
por prévia qualificação ou diálogo concorrencial, todas as
propostas apresentadas tenham sido excluídas, e desde que
o caderno de encargos não seja substancialmente alterado
em relação ao daquele procedimento;
c) Na medida do estritamente necessário e por motivos de urgência imperiosa resultante de acontecimentos
imprevisíveis pela entidade adjudicante, não possam ser
cumpridos os prazos inerentes aos demais procedimentos, e
desde que as circunstâncias invocadas não sejam, em caso
algum, imputáveis à entidade adjudicante;
d) As prestações que constituem o seu objecto se destinem, a título principal, a permitir à entidade adjudicante
a prestação ao público de um ou mais serviços de telecomunicações;
e) Por motivos técnicos, artísticos ou relacionados com
a protecção de direitos exclusivos, a prestação objecto do
contrato só possa ser confiada a uma entidade determinada;
f) Nos termos da lei, o contrato seja declarado secreto ou
a respectiva execução deva ser acompanhada de medidas
especiais de segurança, bem como quando a defesa de
interesses essenciais do Estado o exigir.
2 — Quando todas as propostas tenham sido excluídas com fundamento no n.º 2 do artigo 70.º, a adopção
do ajuste directo ao abrigo do disposto na alínea b) do
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número anterior só permite a celebração de contratos de
valor inferior ao:
a) Referido na alínea b) do artigo 19.º, no caso de se
tratar de um contrato de empreitada de obras públicas;
b) Referido na alínea b) do n.º 1 do artigo 20.º, no caso
de se tratar de um contrato de locação ou de aquisição de
bens móveis ou de um contrato de aquisição de serviços;
c) Referido no n.º 2 do artigo 20.º, no caso de se tratar
de um contrato de locação ou de aquisição de bens móveis ou de um contrato de aquisição de serviços, quando
a entidade adjudicante seja o Estado, excepto se se tratar
de um dos contratos mencionados nas alíneas a) e b) do
n.º 2 do artigo 20.º, caso em que é aplicável o disposto na
alínea anterior.
3 — No caso previsto no número anterior, a adopção
do ajuste directo só permite a celebração de contratos de
valor igual ou superior aos referidos nas alíneas do mesmo
número, desde que o anúncio do procedimento anterior
tenha sido publicado no Jornal Oficial da União Europeia
e sejam convidados a apresentar proposta todos, e apenas,
os concorrentes cujas propostas tenham sido excluídas
apenas com fundamento no n.º 2 do artigo 70.º
4 — Para a formação de contratos que digam directa e
principalmente respeito a uma ou a várias das actividades
exercidas nos sectores da água, da energia, dos transportes e dos serviços postais pelas entidades adjudicantes
referidas no n.º 1 do artigo 7.º, o ajuste directo só pode
ser adoptado ao abrigo do disposto na alínea b) do n.º 1
do presente artigo, desde que as propostas tenham sido
excluídas com fundamento diferente dos previstos no n.º 2
do artigo 70.º
5 — Para a formação dos contratos a que se refere o
número anterior e sem prejuízo do que nele se dispõe, também pode ser adoptado o ajuste directo quando as situações
previstas nas alíneas a) e b) do n.º 1 tenham ocorrido em
anterior procedimento de negociação.
6 — A decisão de escolha do ajuste directo ao abrigo do
disposto nas alíneas a) e b) do n.º 1 e do número anterior
só pode ser tomada no prazo de seis meses a contar:
a) Do termo do prazo fixado para a apresentação de
propostas ao concurso, no caso previsto na alínea a) do
n.º 1;
b) Da decisão de exclusão de todas as propostas apresentadas, no caso previsto na alínea b) do n.º 1.
7 — A decisão de escolha do ajuste directo tomada
nos termos do disposto no número anterior caduca se o
convite à apresentação de proposta não for formulado nos
prazos previstos nas alíneas a) e b) do número anterior,
consoante o caso.
8 — Para efeitos do disposto nas alíneas a) e b) do n.º 1,
considera-se que o caderno de encargos e os requisitos mínimos de capacidade técnica e financeira são substancialmente alterados quando as alterações sejam susceptíveis de
impedir a verificação das situações previstas nessas alíneas,
nomeadamente quando sejam modificados os parâmetros
base fixados no caderno de encargos.
9 — As entidades adjudicantes devem comunicar à Comissão Europeia, a pedido desta, um relatório relativo aos
contratos celebrados ao abrigo do disposto na alínea a)
do n.º 1.
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Artigo 25.º
Escolha do ajuste directo para a formação de contratos
de empreitada de obras públicas

1 — Sem prejuízo do disposto no artigo anterior, no
caso de contratos de empreitada de obras públicas, pode
adoptar-se o ajuste directo quando:
a) Se trate de novas obras que consistam na repetição de
obras similares objecto de contrato anteriormente celebrado
pela mesma entidade adjudicante, desde que:
i) Essas obras estejam em conformidade com um projecto base comum;
ii) Aquele contrato tenha sido celebrado, há menos de
três anos, na sequência de concurso público ou de concurso
limitado por prévia qualificação;
iii) O anúncio do concurso tenha sido publicado no Jornal Oficial da União Europeia, no caso de o somatório do
preço base relativo ao ajuste directo e do preço contratual
relativo ao contrato inicial ser igual ou superior ao valor
referido na alínea b) do artigo 19.º; e
iv) A possibilidade de adopção do ajuste directo tenha
sido indicada no anúncio ou no programa do concurso;
b) Se trate de obras a realizar apenas para fins de investigação, de experimentação, de estudo ou de desenvolvimento, desde que:
i) A realização dessas obras não se destine a assegurar
a obtenção de lucro ou a amortizar os custos dessas actividades; e
ii) O preço base relativo ao ajuste directo seja inferior
ao referido na alínea b) do artigo 19.º;
c) Se trate de realizar uma obra ao abrigo de um acordo
quadro, nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 258.º
2 — Para a formação de contratos que digam directa e
principalmente respeito a uma ou a várias das actividades
exercidas nos sectores da água, da energia, dos transportes
e dos serviços postais pelas entidades adjudicantes referidas no n.º 1 do artigo 7.º, a escolha do ajuste directo ao
abrigo do disposto na alínea a) do n.º 1 também permite
a celebração de contratos de qualquer valor, quando a
situação prevista nessa alínea tenha ocorrido em anterior
procedimento de negociação.
Artigo 26.º
Escolha do ajuste directo para a formação de contratos
de locação ou de aquisição de bens móveis

1 — Sem prejuízo do disposto no artigo 24.º, no caso
de contratos de locação ou de aquisição de bens móveis,
pode adoptar-se o ajuste directo quando:
a) Se trate de bens destinados à substituição parcial ou
à ampliação de bens ou equipamentos de específico uso
corrente da entidade adjudicante, desde que o contrato a
celebrar o seja com a entidade com a qual foi celebrado
o contrato inicial de locação ou de aquisição de bens e a
mudança de fornecedor obrigasse a entidade adjudicante
a adquirir material de características técnicas diferentes,
originando incompatibilidades ou dificuldades técnicas de
utilização e manutenção desproporcionadas;
b) Se trate de bens produzidos ou a produzir apenas para
fins de investigação, de experimentação, de estudo ou de
desenvolvimento, desde que tais bens não sejam produ-
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zidos em quantidade destinada a assegurar a viabilidade
comercial dos mesmos ou a amortizar os custos daquelas
actividades;
c) Se trate de adquirir bens cotados numa bolsa de
matérias-primas;
d) Se trate de adquirir bens, em condições especialmente mais vantajosas do que as normalmente existentes
no mercado, a fornecedores que cessem definitivamente
a sua actividade comercial, a curadores, liquidatários ou
administradores de falência ou de uma concordata ou ainda
no âmbito de acordo judicial;
e) Se trate de locar ou de adquirir bens ao abrigo de
um acordo quadro, nos termos do disposto no n.º 1 do
artigo 258.º;
f) Se trate de adquirir água ou energia, desde que a
entidade adjudicante exerça a actividade de colocação
à disposição, de exploração ou de alimentação de redes
fixas de prestação de serviços ao público no domínio da
produção, do transporte ou da distribuição de, respectivamente, água potável ou electricidade, gás ou combustível
para aquecimento.
2 — Sem prejuízo do disposto no artigo 24.º, para a
formação de contratos que digam directa e principalmente
respeito a uma ou a várias das actividades exercidas nos
sectores da água, da energia, dos transportes e dos serviços postais pelas entidades adjudicantes referidas no n.º 1
do artigo 7.º, o ajuste directo também pode ser adoptado
quando:
a) Se trate de adquirir bens destinados a revenda ou a
locação a terceiros, directamente ou através da sua incorporação noutros bens móveis:
i) A entidade adjudicante não goze de direitos especiais ou exclusivos para a revenda ou a locação daqueles
bens; e
ii) Outras entidades possam revender ou locar livremente bens do mesmo tipo em condições idênticas às das
que goza a entidade adjudicante;
b) Se trate de adquirir bens que se encontram disponíveis no mercado por um período de tempo muito curto
e cujo preço seja consideravelmente inferior aos preços
normalmente praticados no mercado.
3 — As entidades adjudicantes devem comunicar à
Comissão Europeia, a pedido desta, as categorias de bens
objecto dos contratos celebrados na sequência de ajuste
directo adoptado ao abrigo do disposto na alínea a) do
número anterior.
Artigo 27.º
Escolha do ajuste directo para a formação
de contratos de aquisição de serviços

1 — Sem prejuízo do disposto no artigo 24.º, no caso
de contratos de aquisição de serviços, pode adoptar-se o
ajuste directo quando:
a) Se trate de novos serviços que consistam na repetição
de serviços similares objecto de contrato anteriormente
celebrado pela mesma entidade adjudicante, desde que:
i) Esses serviços estejam em conformidade com um
projecto base comum;
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ii) Aquele contrato tenha sido celebrado, há menos de
três anos, na sequência de concurso público ou de concurso
limitado por prévia qualificação;
iii) O anúncio do concurso tenha sido publicado no Jornal Oficial da União Europeia, no caso de o somatório do
preço base relativo ao ajuste directo e do preço contratual
relativo ao contrato inicial ser igual ou superior ao valor
referido na alínea b) do n.º 1 do artigo 20.º; e
iv) A possibilidade de adopção do ajuste directo tenha
sido indicada no anúncio ou no programa do concurso;
b) A natureza das respectivas prestações, nomeadamente
as inerentes a serviços de natureza intelectual ou a serviços financeiros indicados na categoria 6 do anexo II-A da
Directiva n.º 2004/18/CE, do Parlamento Europeu e do
Conselho, de 31 de Março, não permita a elaboração de
especificações contratuais suficientemente precisas para
que sejam qualitativamente definidos atributos das propostas necessários à fixação de um critério de adjudicação
nos termos do disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 74.
º, e desde que a definição quantitativa, no âmbito de um
procedimento de concurso, de outros atributos das propostas seja desadequada a essa fixação tendo em conta os
objectivos da aquisição pretendida;
c) Se trate de serviços relativos à aquisição ou à locação,
independentemente da respectiva modalidade financeira,
de quaisquer bens imóveis, ou a direitos sobre esses bens,
salvo os contratos de prestação de serviços financeiros celebrados simultânea, prévia ou posteriormente ao contrato
de aquisição ou de locação, seja qual for a sua forma;
d) Se trate de serviços de arbitragem e de conciliação;
e) Se trate de serviços de investigação e de desenvolvimento, com excepção daqueles cujos resultados se destinem exclusivamente à entidade adjudicante para utilização
no exercício da sua própria actividade, desde que a prestação do serviço seja inteiramente remunerada pela referida
entidade adjudicante;
f) Se trate de serviços informáticos de desenvolvimento
de software e de manutenção ou assistência técnica de
equipamentos;
g) O contrato, na sequência de um concurso de concepção, deva ser celebrado com o concorrente adjudicatário ou
com um dos concorrentes adjudicatários nesse concurso,
desde que tal intenção tenha sido manifestada nos respectivos termos de referência e de acordo com as regras neles
estabelecidas;
h) Se trate de adquirir serviços ao abrigo de um acordo
quadro, nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 258.º
2 — Sempre que a entidade adjudicante for o Estado, só
pode ser adoptado o ajuste directo ao abrigo do disposto
na alínea a) do n.º 1 no caso de o somatório referido na
subalínea iii) ser igual ou superior ao valor referido no n.º 2
do artigo 20.º ou, quando se tratar de um dos contratos
mencionados na alínea b) do mesmo n.º 2, ao valor referido
na alínea b) do n.º 1 do mesmo artigo.
3 — No caso de contratos de aquisição de quaisquer serviços indicados no anexo II-A da Directiva n.º 2004/18/CE,
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 31 de Março, só
pode ser adoptado o ajuste directo ao abrigo do disposto
na alínea b) do n.º 1 quando o respectivo preço base seja
inferior ao valor:
a) Referido na alínea b) do n.º 1 do artigo 20.º; ou
b) Referido no n.º 2 do artigo 20.º, quando a entidade
adjudicante seja o Estado, excepto se se tratar de um dos
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contratos mencionados na alínea b) do n.º 2 do artigo 20.º,
caso em que é aplicável o disposto na alínea anterior.
4 — Não pode ser adoptado o ajuste directo ao abrigo do
disposto na alínea b) do n.º 1 quando o serviço a adquirir
consista na elaboração de um plano, de um projecto ou de
uma qualquer criação conceptual nos domínios artístico,
do ordenamento do território, do planeamento urbanístico,
da arquitectura, da engenharia ou do processamento de
dados.
5 — A decisão de escolha do ajuste directo ao abrigo do
disposto na alínea g) do n.º 1 só pode ser tomada no prazo
de um ano a contar da decisão de adjudicação tomada no
concurso de concepção, devendo o convite à apresentação
de proposta ser enviado dentro do mesmo prazo, sob pena
de caducidade daquela decisão.
6 — A entidade adjudicante deve indemnizar os concorrentes pelos encargos em que comprovadamente incorreram
com a elaboração das respectivas propostas apresentadas
no concurso de concepção quando a decisão de escolha
do ajuste directo, ao abrigo do disposto na alínea g) do
n.º 1, tenha caducado ou não tenha sido tomada no prazo
previsto no número anterior.
7 — A escolha do ajuste directo ao abrigo do disposto
na alínea f) do n.º 1 só permite a celebração de contratos de
valor inferior ao referido na alínea b) do n.º 1 do artigo 20.º
ou ao referido no n.º 2 do artigo 20.º, consoante o caso.
Artigo 28.º
Escolha de concurso sem publicação de anúncio
no Jornal Oficial da União Europeia

Pode adoptar-se o concurso público ou o concurso limitado por prévia qualificação, sem publicação do respectivo anúncio no Jornal Oficial da União Europeia, nos
casos em que pode ser adoptado o ajuste directo ao abrigo
do disposto nos artigos anteriores do presente capítulo,
com excepção daqueles em que só seja possível convidar
uma entidade e do caso previsto na alínea b) do n.º 1 do
artigo anterior.

d) Contratos de aquisição de serviços, nomeadamente de
natureza intelectual ou dos serviços financeiros indicados
na categoria 6 do anexo II-A da Directiva n.º 2004/18/CE,
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 31 de Março,
quando a natureza das respectivas prestações não permita
a elaboração de especificações contratuais suficientemente
precisas para que sejam qualitativamente definidos atributos das propostas necessários à fixação de um critério de
adjudicação nos termos do disposto na alínea a) do n.º 1
do artigo 74.º, mas a definição quantitativa de outros atributos seja adequada a essa fixação ou o preço seja o único
atributo a ter em consideração na avaliação das propostas,
tendo em conta os objectivos da aquisição pretendida;
e) Contratos para cuja celebração pode ser adoptado, ao
abrigo do disposto no artigo anterior, o concurso público
ou o concurso limitado por prévia qualificação.
2 — A decisão de escolha do procedimento de negociação ao abrigo do disposto na alínea a) do número anterior
só pode ser tomada no prazo de seis meses a contar da
decisão de exclusão de todas as propostas apresentadas,
devendo o respectivo anúncio ser enviado para publicação no Diário da República e no Jornal Oficial da União
Europeia dentro do mesmo prazo, sob pena de caducidade
daquela decisão.
3 — Não pode ser adoptado o procedimento de negociação ao abrigo do disposto na alínea d) do n.º 1 quando
o serviço a adquirir consista na elaboração de um plano,
de um projecto ou de uma qualquer criação conceptual
nos domínios artístico, do ordenamento do território, do
planeamento urbanístico, da arquitectura, da engenharia
ou do processamento de dados.
4 — Para efeitos do disposto na alínea a) do n.º 1,
considera-se que o caderno de encargos é substancialmente alterado quando as alterações sejam susceptíveis
de impedir a verificação da situação prevista nessa alínea,
nomeadamente quando sejam modificados os parâmetros
base fixados no caderno de encargos.
Artigo 30.º

Artigo 29.º

Escolha do diálogo concorrencial

Escolha do procedimento de negociação

1 — Pode adoptar-se o procedimento de diálogo concorrencial quando o contrato a celebrar, qualquer que seja
o seu objecto, seja particularmente complexo, impossibilitando a adopção do concurso público ou do concurso
limitado por prévia qualificação.
2 — Para os efeitos do disposto no número anterior,
consideram-se particularmente complexos os contratos
relativamente aos quais seja objectivamente impossível:

1 — Pode adoptar-se o procedimento de negociação
para a celebração dos seguintes contratos:
a) Contratos de empreitada de obras públicas, contratos
de locação ou de aquisição de bens móveis e contratos de
aquisição de serviços, desde que, em anterior concurso
público ou concurso limitado por prévia qualificação cujo
anúncio tenha sido publicado no Jornal Oficial da União
Europeia, ou em anterior diálogo concorrencial, todas as
propostas apresentadas tenham sido excluídas com fundamento no n.º 2 do artigo 70.º, e o caderno de encargos
não seja substancialmente alterado em relação ao daquele
procedimento;
b) Contratos cuja natureza ou condicionalismos da prestação que constitui o seu objecto impeçam totalmente a
fixação prévia e global de um preço base no caderno de
encargos;
c) Contratos de empreitada de obras públicas a realizar
apenas para fins de investigação, de experimentação, de estudo ou de desenvolvimento, desde que a realização dessas
obras não se destine a assegurar a viabilidade económica
das mesmas ou a amortizar os custos daqueles fins;

a) Definir a solução técnica mais adequada à satisfação
das necessidades da entidade adjudicante;
b) Definir os meios técnicos, de acordo com o disposto
nas alíneas c) e d) do n.º 2 do artigo 49.º, aptos a concretizar a solução já definida pela entidade adjudicante; ou
c) Definir, em termos suficientemente claros e precisos,
a estrutura jurídica ou a estrutura financeira inerentes ao
contrato a celebrar.
3 — A impossibilidade objectiva referida no número
anterior não pode, em qualquer caso, resultar da carência
efectiva de apoios de ordem técnica, jurídica ou financeira
de que a entidade adjudicante, usando da diligência devida,
possa dispor.
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4 — A adopção do procedimento de diálogo concorrencial destina-se a permitir à entidade adjudicante debater,
com os potenciais interessados na execução do contrato
a celebrar, os aspectos referidos nas alíneas do n.º 2, com
vista à sua definição.
CAPÍTULO IV
Outras regras de escolha do procedimento
Artigo 31.º
Escolha do procedimento em função do tipo de contrato

1 — Sem prejuízo do disposto nas alíneas d) e f) do
n.º 1 do artigo 24.º e no artigo anterior, para a formação de
contratos de concessão de obras públicas e de concessão
de serviços públicos, bem como de contratos de sociedade,
qualquer que seja o valor do contrato a celebrar, deve ser
adoptado, em alternativa, o concurso público, o concurso
limitado por prévia qualificação ou o procedimento de
negociação.
2 — O disposto no número anterior é também aplicável
quando os contratos nele referidos não impliquem o pagamento de um preço pela entidade adjudicante ou sejam
contratos sem valor.
3 — Quando razões de interesse público relevante o justifiquem, pode adoptar-se o ajuste directo para a formação
de contratos de sociedade e de contratos de concessão de
serviços públicos.
Artigo 32.º
Escolha do procedimento para a formação
de contratos mistos

1 — Só é permitida a celebração de contratos mistos
se as prestações a abranger pelo respectivo objecto forem
técnica ou funcionalmente incindíveis ou, não o sendo,
se a sua separação causar graves inconvenientes para a
entidade adjudicante.
2 — Para a formação de um contrato misto cujo objecto
abranja, simultaneamente, prestações típicas dos contratos
de empreitada de obras públicas, de locação ou de aquisição
de bens móveis ou de aquisição de serviços:
a) A escolha do ajuste directo, bem como a escolha do
concurso público ou do concurso limitado por prévia qualificação, sem publicação do respectivo anúncio no Jornal
Oficial da União Europeia, permite a celebração daquele
contrato desde que o respectivo valor seja inferior ao mais
baixo dos valores até aos quais seria permitida, nos termos
do disposto na alínea a) do artigo 19.º e da alínea a) do
n.º 1 do artigo 20.º, a celebração de um contrato separado
cujo objecto abrangesse prestações típicas de apenas um
daqueles contratos;
b) Pode adoptar-se o procedimento que, nos termos
previstos no capítulo anterior, poderia ser adoptado para a
celebração de qualquer um daqueles contratos se celebrado
em separado.
3 — Para a formação de um contrato misto cujo objecto
abranja, simultaneamente, prestações típicas dos contratos
de empreitada de obras públicas, de locação ou de aquisição
de bens móveis ou de aquisição de serviços e dos contratos
de concessão de obras públicas, de concessão de serviços
públicos ou de sociedade:

a) Pode adoptar-se o concurso público ou o concurso
limitado por prévia qualificação, desde que o respectivo
valor seja inferior ao mais baixo dos valores referidos na
alínea b) do artigo 19.º e na alínea b) do n.º 1 e no n.º 2 do
artigo 20.º, consoante o caso;
b) Pode adoptar-se o procedimento que, nos termos
previstos no capítulo anterior, poderia ser adoptado para a
celebração de qualquer um daqueles contratos se celebrado
em separado.
4 — A formação dos contratos mistos referidos nos n.os 2
e 3 está sujeita aos trâmites procedimentais específicos,
devidamente conjugados, dos procedimentos de formação
de todos os contratos cujas prestações típicas sejam objecto
do contrato misto a celebrar.
5 — Na escolha do procedimento nos termos do disposto na alínea a) do n.º 2 e da alínea a) do n.º 3 deve
atender-se ao valor do contrato misto a celebrar, determinado de acordo com o disposto no artigo 17.º
6 — A formação de um contrato misto cujo objecto
abranja, simultaneamente, prestações típicas dos contratos
referidos no n.º 2 e de quaisquer outros, que não os de concessão de obras públicas, de concessão de serviços públicos
ou de sociedade, está sujeita às disposições do presente
Código relativas à escolha do procedimento e aos trâmites
procedimentais específicos aplicáveis aos primeiros.
7 — Quando, por força da aplicação do disposto na
alínea b) do n.º 2, na alínea b) do n.º 3 e no número anterior, se obtenha, nos termos do disposto no artigo 24.º,
mais do que um valor até ao qual é permitida a celebração
do contrato, prevalece o valor mais baixo.
8 — A formação de um contrato misto cujo objecto
abranja, simultaneamente, prestações típicas dos contratos
de concessão de obras públicas, de concessão de serviços
públicos ou de sociedade e de quaisquer outros, que não os
de empreitada de obras públicas, de locação ou de aquisição
de bens móveis ou de aquisição de serviços, está sujeita
às disposições do presente Código relativas à escolha do
procedimento e aos trâmites procedimentais específicos
aplicáveis aos primeiros.
9 — O disposto nos n.os 6 e 8, é igualmente aplicável à
formação de um contrato cujo objecto abranja, simultaneamente, prestações típicas de pelo menos um dos contratos
enumerados no n.º 2 do artigo 16.º e de um contrato a que
se referem as alíneas e) a j) do n.º 4 do artigo 5.º
Artigo 33.º
Escolha do procedimento em função da entidade adjudicante

1 — Sem prejuízo do disposto nos artigos 24.º a 27.º
e no n.º 3 do artigo 31.º, para a formação de contratos
que digam directa e principalmente respeito a uma ou
a várias das actividades exercidas nos sectores da água,
da energia, dos transportes e dos serviços postais pelas
entidades adjudicantes referidas no n.º 1 do artigo 7.º,
estas entidades devem adoptar, em alternativa, o concurso
público, o concurso limitado por prévia qualificação ou o
procedimento de negociação.
2 — Para a formação dos contratos referidos no número
anterior não pode ser adoptado o procedimento de diálogo
concorrencial.
3 — Ainda que os contratos a celebrar não digam apenas
respeito a uma ou a várias das actividades por elas exercidas nos sectores da água, da energia, dos transportes e
dos serviços postais, o disposto no n.º 1 é sempre aplicável
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às entidades adjudicantes referidas no n.º 1 do artigo 7.º,
desde que não seja possível determinar a que actividade
tais contratos dizem principalmente respeito.
4 — O disposto no n.º 1 não é aplicável às entidades
adjudicantes referidas no n.º 2 do artigo 2.º quando os
contratos a celebrar não digam apenas respeito a uma ou
a várias das actividades por elas exercidas nos sectores da
água, da energia, dos transportes e dos serviços postais e
não seja possível determinar a que actividade tais contratos
dizem principalmente respeito.

Artigo 35.º
Anúncio periódico indicativo

Anúncios pré-procedimentais

1 — Quando os contratos e os acordos quadro a celebrar
digam directa e principalmente respeito a uma ou a várias das
actividades exercidas nos sectores da água, da energia, dos
transportes e dos serviços postais pelas entidades adjudicantes referidas no n.º 1 do artigo 7.º, estas devem enviar para
publicação no Jornal Oficial da União Europeia um anúncio
periódico indicativo, conforme modelo constante do anexo IV
ao Regulamento (CE) n.º 1564/2005, da Comissão, de 7 de
Setembro, ao qual é aplicável o disposto no artigo anterior.
2 — No caso dos contratos referidos no número anterior,
o cálculo dos preços contratuais estimados a que se referem os n.os 1 a 3 do artigo anterior deve ser efectuado de
acordo com as regras previstas no artigo 17.º da Directiva
n.º 2004/17/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho,
de 31 de Março.

Artigo 34.º

CAPÍTULO II

Anúncio de pré-informação

Início do procedimento

1 — As entidades adjudicantes referidas no artigo 2.º
devem enviar para publicação no Jornal Oficial da União
Europeia um anúncio de pré-informação, conforme modelo
constante do anexo I ao Regulamento (CE) n.º 1564/2005,
da Comissão, de 7 de Setembro, no qual indiquem:

Artigo 36.º

TÍTULO II
Fase de formação do contrato
CAPÍTULO I

a) No caso de contratos de locação ou de aquisição de
bens móveis ou de contratos de aquisição de serviços, o
preço contratual estimado de todos os contratos a celebrar
durante os 12 meses seguintes, quando esse preço seja igual
ou superior ao valor referido, consoante o caso, na alínea a)
ou b) do n.º 1 do artigo 35.º da Directiva n.º 2004/18/CE,
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 31 de Março;
b) No caso de contratos de empreitada de obras públicas,
as respectivas características essenciais, quando o preço
contratual estimado de todos os contratos a celebrar durante
os 12 meses seguintes seja igual ou superior ao valor referido na alínea c) do artigo 7.º da Directiva n.º 2004/18/CE,
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 31 de Março.
2 — Os preços contratuais estimados de todos os contratos a celebrar previstos no número anterior incluem o
valor estimado dos acordos quadro que as entidades adjudicantes estejam dispostas a celebrar naquele período e cujo
objecto abranja prestações típicas dos contratos referidos
nas alíneas do mesmo número.
3 — O preço contratual estimado de todos os contratos
a celebrar para cuja formação as entidades adjudicantes
adoptem o procedimento de ajuste directo em função de
critérios materiais não é contabilizado para efeitos do preço
contratual estimado de todos os contratos a celebrar previsto no n.º 1.
4 — Os anúncios de pré-informação relativos aos contratos referidos na alínea a) do n.º 1 são enviados imediatamente após o início de cada exercício orçamental.
5 — Os anúncios de pré-informação relativos aos contratos referidos na alínea b) do n.º 1 são enviados imediatamente após a aprovação do plano de actividades em
que se inserem.
6 — O cálculo dos preços contratuais estimados referidos nos n.os 1 a 3 deve ser efectuado de acordo com as
regras previstas no artigo 9.º da Directiva n.º 2004/18/CE,
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 31 de Março.

Decisão de contratar e decisão de autorização da despesa

1 — O procedimento de formação de qualquer contrato
inicia-se com a decisão de contratar, a qual cabe ao órgão
competente para autorizar a despesa inerente ao contrato a
celebrar, podendo essa decisão estar implícita nesta última.
2 — Quando o contrato a celebrar não implique o pagamento de um preço pela entidade adjudicante, a decisão
de contratar cabe ao órgão desta que for competente para
o efeito nos termos da respectiva lei orgânica ou dos seus
estatutos.
Artigo 37.º
Decisão de contratar nas parcerias públicas-privadas

Quando o contrato a celebrar por uma das entidades
adjudicantes referidas nas alíneas a), b) e d) do n.º 1 do
artigo 2.º configure, nos termos de legislação própria, uma
parceria pública-privada, a decisão de contratar compete,
conjuntamente, ao ministro ou ao membro do Governo
Regional responsável pela área das finanças e ao ministro
ou ao membro do Governo Regional da tutela sectorial,
consoante o caso.
Artigo 38.º
Decisão de escolha do procedimento

A decisão de escolha do procedimento de formação de
contratos, de acordo com as regras fixadas no presente Código, deve ser fundamentada e cabe ao órgão competente
para a decisão de contratar.
Artigo 39.º
Agrupamento de entidades adjudicantes

1 — As entidades adjudicantes podem agrupar-se com
vista à formação de:
a) Um contrato cuja execução seja do interesse de todas;
b) Um acordo quadro de que todas possam beneficiar.
2 — As entidades adjudicantes devem designar qual
delas constitui o representante do agrupamento para efeitos
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de condução do procedimento de formação do contrato ou
do acordo quadro a celebrar.
3 — A decisão de contratar, a decisão de escolha do
procedimento, a decisão de qualificação dos candidatos
e a decisão de adjudicação devem ser tomadas conjuntamente pelos órgãos competentes de todas as entidades
adjudicantes que integram o agrupamento.
4 — No caso de agrupamentos de entidades adjudicantes constituídos por pelo menos uma das referidas no
n.º 1 do artigo 2.º, o ajuste directo adoptado nos termos do
disposto nos artigos 19.º ou 20.º, só permite a celebração
de contratos de valor inferior ao mais baixo dos limites
neles referidos.
5 — No caso de agrupamentos de entidades adjudicantes, só pode ser adoptado um procedimento em função de
um dos critérios materiais previstos nos capítulos III e IV do
título anterior quando tal critério se verifique relativamente
a todas as entidades que o constituem.
CAPÍTULO III
Peças do procedimento
Artigo 40.º
Tipos de peças

1 — As peças dos procedimentos de formação de contratos são as seguintes:
a) No ajuste directo, o convite à apresentação das propostas e o caderno de encargos, sem prejuízo do disposto
no artigo 128.º;
b) No concurso público, o programa do procedimento
e o caderno de encargos;
c) No concurso limitado por prévia qualificação, o
programa do procedimento, o convite à apresentação das
propostas e o caderno de encargos;
d) No procedimento de negociação, o programa do
procedimento, o convite à apresentação das propostas e o
caderno de encargos;
e) No diálogo concorrencial, o programa do procedimento, o convite à apresentação das soluções, o convite
à apresentação das propostas, a memória descritiva e o
caderno de encargos.
2 — As peças do procedimento referidas no número
anterior são aprovadas pelo órgão competente para a decisão de contratar.
3 — Nos concursos de concepção, os termos de referência constituem a única peça do procedimento, sendo
aprovados pelo órgão competente para a decisão de seleccionar um ou vários trabalhos de concepção.
Artigo 41.º
Programa do procedimento

O programa do procedimento é o regulamento que define os termos a que obedece a fase de formação do contrato
até à sua celebração.
Artigo 42.º
Caderno de encargos

1 — O caderno de encargos é a peça do procedimento
que contém as cláusulas a incluir no contrato a celebrar.
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2 — Nos casos de manifesta simplicidade das prestações que constituem o objecto do contrato a celebrar, as
cláusulas do caderno de encargos podem consistir numa
mera fixação de especificações técnicas e numa referência
a outros aspectos essenciais da execução desse contrato,
tais como o preço ou o prazo.
3 — As cláusulas do caderno de encargos relativas aos
aspectos da execução do contrato submetidos à concorrência podem fixar os respectivos parâmetros base a que
as propostas estão vinculadas.
4 — Os parâmetros base referidos no número anterior
podem dizer respeito a quaisquer aspectos da execução
do contrato, tais como o preço a pagar ou a receber pela
entidade adjudicante, a sua revisão, o prazo de execução
das prestações objecto do contrato ou as suas características técnicas ou funcionais, e devem ser definidos através
de limites mínimos ou máximos, consoante os casos, sem
prejuízo dos limites resultantes das vinculações legais ou
regulamentares aplicáveis.
5 — O caderno de encargos pode também descrever
aspectos da execução do contrato não submetidos à concorrência, nomeadamente mediante a fixação de limites
mínimos ou máximos a que as propostas estão vinculadas.
6 — Os aspectos da execução do contrato constantes
das cláusulas do caderno de encargos podem dizer respeito
a condições de natureza social ou ambiental relacionadas
com tal execução.
7 — O caderno de encargos do procedimento de formação de contratos de valor igual ou superior a € 25 000 000
deve prever a obrigação de o adjudicatário elaborar um ou
vários projectos de investigação e desenvolvimento directamente relacionados com as prestações que constituem o
objecto desse contrato, a concretizar em território nacional,
pelo adjudicatário ou por terceiras entidades, de valor correspondente a, pelo menos, 1 % do preço contratual.
8 — Em casos devidamente fundamentados, nomeadamente quando o objecto do contrato a celebrar seja de
baixa intensidade tecnológica, o valor previsto no número
anterior pode ser reduzido até 0,5 %.
9 — Os projectos de investigação e desenvolvimento
a que se refere o n.º 7 devem conter todos os aspectos
necessários e adequados à concretização inequívoca das
actividades a desenvolver, nomeadamente a sua descrição,
planeamento, objectivos, resultados expectáveis e quantificação financeira.
10 — O caderno de encargos do procedimento de formação de contratos cujas prestações que constituem o
seu objecto se destinem, a título principal, a permitir à
entidade adjudicante a abertura ou a exploração de redes
públicas de telecomunicações ou a prestação ao público
de um ou mais serviços de telecomunicações, deve prever
os seguintes aspectos da execução dos mesmos:
a) A largura de banda;
b) A transversalidade funcional, actual ou potencial da
solução;
c) A adequação tecnológica e as capacidades de evolução da solução;
d) Os níveis de qualidade de serviço, relativamente ao
desempenho, à disponibilidade da solução e aos tempos de
resposta às solicitações da entidade adjudicante;
e) Os mecanismos de monitorização dos níveis de qualidade de serviço;
f) As sanções aplicáveis ao adjudicatário por incumprimento ao nível da instalação e da exploração do serviço;
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g) As condições da resolução contratual pela entidade
adjudicante;
h) A organização e os procedimentos para a gestão da
relação contratual por parte do adjudicatário;
i) A minimização do custo total de propriedade, incluindo a aquisição, a exploração, a manutenção e a desactivação ou alienação;
j) Os prazos de implementação da solução;
l) A indicação se o adjudicatário se encontra sujeito
a especial dever de sigilo relativamente às informações
obtidas no âmbito da execução do contrato;
m) A redução automática dos preços em função das
alterações registadas no mercado durante o prazo de vigência do contrato.
Artigo 43.º
Elementos da solução da obra

1 — O caderno de encargos do procedimento de formação de contratos de empreitada de obras públicas deve
ser integrado pelos seguintes elementos da solução da
obra a realizar:
a) Programa;
b) Projecto de execução.
2 — Quando a obra a executar assuma complexidade
relevante ou quando sejam utilizados métodos, técnicas ou
materiais de construção inovadores, o projecto de execução referido no número anterior deve ser objecto de prévia revisão por pessoa singular ou colectiva devidamente
qualificada para a elaboração desse projecto e distinta do
autor do mesmo.
3 — Em casos excepcionais devidamente fundamentados, nos quais o adjudicatário deva assumir, nos termos
do caderno de encargos, obrigações de resultado relativas
à utilização da obra a realizar, ou nos quais a complexidade técnica do processo construtivo da obra a realizar
requeira, em razão da tecnicidade própria dos concorrentes,
a especial ligação destes à concepção daquela, a entidade
adjudicante pode prever, como aspecto da execução do
contrato a celebrar, a elaboração do projecto de execução,
caso em que o caderno de encargos deve ser integrado
apenas por um programa.
4 — Em qualquer dos casos previstos nos números anteriores, o projecto de execução deve ser acompanhado
de:
a) Uma descrição dos trabalhos preparatórios ou acessórios, tal como previstos no artigo 350.º;
b) Uma lista completa de todas as espécies de trabalhos
necessárias à execução da obra a realizar e do respectivo
mapa de quantidades.
5 — Em qualquer dos casos previstos nos n.os 1 a 3, o
projecto de execução deve ser acompanhado, sempre que
tal se revele necessário:
a) Dos levantamentos e das análises de base e de
campo;
b) Dos estudos geológicos e geotécnicos;
c) Dos estudos ambientais, incluindo a declaração de
impacto ambiental, nos termos da legislação aplicável;
d) Dos estudos de impacte social, económico ou cultural,
nestes se incluindo a identificação das medidas de natureza
expropriatória a realizar, dos bens e direitos a adquirir e
dos ónus e servidões a impor;

e) Dos resultados dos ensaios laboratoriais ou outros;
f) Do plano de prevenção e gestão de resíduos de construção e demolição, nos termos da legislação aplicável.
6 — No caso previsto no n.º 1, o projecto de execução
deve ainda ser acompanhado do planeamento das operações de consignação, seja esta total ou parcial nos termos
do disposto nos artigos 358.º e 359.º
7 — O conteúdo obrigatório dos elementos referidos
nos n.os 1 e 3 é fixado por portaria do ministro responsável
pela área das obras públicas.
8 — O caderno de encargos é nulo quando:
a) Quando não seja integrado pelos elementos de solução de obra previstos no n.º 1 e na parte final do n.º 3.
b) Seja elaborado em violação do disposto nos n.os 1,
2 e 4;
c) O projecto de execução nele integrado não esteja
acompanhado dos elementos previstos no n.º 5;
d) Os elementos da solução da obra nele integrados
não observem o conteúdo obrigatório previsto na portaria
referida no número anterior.
9 — No caso previsto n.º 3, o contrato a celebrar não é
considerado um contrato misto para os efeitos do disposto
no artigo 32.º
Artigo 44.º
Cadernos de encargos relativos a contratos de concessão

Sem prejuízo do disposto no artigo 42.º, os cadernos de
encargos dos procedimentos de formação de contratos de
concessão de obras públicas e de concessão de serviços
públicos integram, quando for o caso, um código de exploração que contém os direitos e as obrigações das partes
relativas à exploração, incluindo as normas de exploração
que são estabelecidas também no interesse dos utentes da
obra ou do serviço a explorar.
Artigo 45.º
Caderno de encargos das parcerias públicas-privadas

Os cadernos de encargos dos procedimentos de formação
de contratos que configurem parcerias públicas-privadas
devem submeter à concorrência os aspectos da sua execução relativos aos encargos para a entidade adjudicante e aos
riscos a ela directa ou indirectamente afectos decorrentes
da configuração do modelo contratual.
Artigo 46.º
Formulários de caderno de encargos

Podem ser aprovados formulários de cadernos de encargos nos seguintes termos:
a) Por portaria do ministro responsável pela área das
obras públicas, no caso de contratos de empreitada de
obras públicas;
b) Por portaria do ministro responsável pela área das
finanças, no caso de contratos de locação ou de aquisição
de bens móveis e de aquisição de serviços;
c) Por portaria conjunta do ministro responsável pela
área das finanças e do ministro responsável pela área em
causa, no caso de contratos de concessão de obras públicas
e de concessão de serviços públicos.

Diário da República, 1.ª série — N.º 20 — 29 de Janeiro de 2008
Artigo 47.º
Preço base

1 — Quando o contrato a celebrar implique o pagamento
de um preço, o preço base é o preço máximo que a entidade
adjudicante se dispõe a pagar pela execução de todas as
prestações que constituem o seu objecto, correspondendo
ao mais baixo dos seguintes valores:
a) O valor fixado no caderno de encargos como parâmetro base do preço contratual;
b) O valor máximo do contrato a celebrar permitido pela
escolha do procedimento, quando este for adoptado nos
termos do disposto nos artigos 19.º, 20.º ou 21.º;
c) O valor máximo até ao qual o órgão competente, por
lei ou por delegação, pode autorizar a despesa inerente ao
contrato a celebrar.
2 — Quando não sejam aplicáveis as alíneas a) e b) do
número anterior, não existe preço base sempre que:
a) O órgão que tenha autorizado a despesa inerente
ao contrato a celebrar tenha competência para autorizar
despesa sem limite de valor; ou
b) A entidade adjudicante não esteja abrangida pelo
regime da autorização das despesas.
3 — Nas situações previstas no número anterior, quando
o procedimento adoptado seja o ajuste directo ao abrigo
do disposto nas alíneas a) e b) do n.º 1 do artigo 25.º e na
alínea a) do n.º 1 do artigo 27.º, considera-se que existe
preço base, o qual é igual aos valores referidos, consoante
o caso, na alínea b) do artigo 19.º, na alínea b) do n.º 1 e
no n.º 2 do artigo 20.º
4 — O disposto no número anterior é igualmente aplicável quando o ajuste directo seja adoptado ao abrigo do
disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 24.º e na alínea b) do
n.º 1 do artigo 27.º e se verifiquem as situações previstas,
respectivamente, nos n.os 2 e 3 dos mesmos artigos.
5 — Quando o caderno de encargos fixar apenas preços base unitários, considera-se que o valor referido na
alínea a) do n.º 1 corresponde à multiplicação daqueles
pelas respectivas quantidades previstas no caderno de encargos.
6 — No caso de agrupamentos de entidades adjudicantes, o valor máximo referido na alínea c) do n.º 1 corresponde à soma dos valores máximos até aos quais os órgãos
competentes de cada uma daquelas entidades, por lei ou
por delegação, podem autorizar a respectiva fracção da
despesa inerente ao contrato a celebrar.
Artigo 48.º
Fundamentação do prazo de vigência

No caso de contratos de locação ou de aquisição de bens
móveis ou de aquisição de serviços, a fixação no caderno
de encargos de um prazo de vigência do contrato a celebrar
superior a três anos deve ser fundamentada.
Artigo 49.º
Especificações técnicas

1 — As especificações técnicas, como tal definidas no
anexo VI da Directiva n.º 2004/18/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 31 de Março, e no anexo XXI da
Directiva n.º 2004/17/CE, do Parlamento Europeu e do
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Conselho, de 31 de Março, devem constar do caderno de
encargos e são fixadas por forma a permitir a participação
dos concorrentes em condições de igualdade e a promoção
da concorrência.
2 — Sem prejuízo das regras técnicas nacionais obrigatórias, desde que sejam compatíveis com o direito comunitário, as especificações técnicas devem ser fixadas
no caderno de encargos:
a) Por referência, por ordem de preferência, a normas
nacionais que transponham normas europeias, a homologações técnicas europeias, a especificações técnicas comuns,
a normas internacionais ou a qualquer outro referencial
técnico elaborado pelos organismos europeus de normalização, acompanhadas da menção «ou equivalente»;
b) Na falta de qualquer dos referenciais técnicos referidos na alínea anterior, por referência a normas nacionais,
a homologações técnicas nacionais ou a especificações
técnicas nacionais em matéria de concepção, de cálculo e
de realização de obras e de utilização de materiais, acompanhadas da menção «ou equivalente»;
c) Em termos de desempenho ou de exigências funcionais, incluindo práticas e critérios ambientais, desde que
sejam suficientemente precisas para permitir a determinação do objecto do contrato pelos interessados e a escolha
da proposta pela entidade adjudicante;
d) Nos termos referidos na alínea anterior, baseando a
presunção da conformidade com aquele desempenho ou
com aquelas exigências funcionais na remissão para as
especificações a que se referem as alíneas a) e b).
3 — As especificações técnicas podem ainda ser fixadas,
simultaneamente, por referência aos elementos referidos
nas alíneas a) e b) do número anterior para certas características e em termos de desempenho ou de exigências
funcionais para outras características.
4 — Não podem ser excluídas propostas com fundamento em desconformidade dos respectivos bens ou serviços com as especificações técnicas de referência, fixadas
de acordo com o disposto nas alíneas a) ou b) do n.º 2,
desde que o concorrente demonstre, de forma adequada e
suficiente, que as soluções apresentadas na sua proposta
satisfazem, de modo equivalente, as exigências definidas
por aquelas especificações.
5 — Quando as especificações técnicas de referência
tenham sido fixadas nos termos do disposto na alínea c) do
n.º 2, não podem ser excluídas propostas relativas a obras,
a bens ou a serviços, desde que estejam em conformidade
com normas nacionais que transponham normas europeias,
com homologações técnicas europeias, com especificações
técnicas comuns, com normas internacionais ou com qualquer outro referencial técnico elaborado pelos organismos
europeus de normalização, se estas especificações corresponderem ao desempenho ou cumprirem as exigências
funcionais fixadas no caderno de encargos.
6 — No caso referido no número anterior, cabe ao concorrente demonstrar, de forma adequada e suficiente, que
a obra, o bem ou o serviço conforme com a norma corresponde ao desempenho ou cumpre as exigências funcionais
fixadas pela entidade adjudicante.
7 — Quando as especificações técnicas sejam fixadas
em termos de desempenho ou de exigências funcionais que
digam respeito a práticas e critérios ambientais, o caderno
de encargos pode prever especificações pormenorizadas ou,
em caso de necessidade, parte destas, tal como definidas
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pelo rótulo ecológico europeu ou por qualquer outro rótulo
ecológico, desde que:
a) Essas especificações sejam adequadas à definição das
características dos bens ou serviços objecto do contrato a
celebrar;
b) Os requisitos do rótulo sejam elaborados com base
numa informação científica;
c) Os rótulos ecológicos sejam desenvolvidos por um
procedimento em que possam participar todas as partes
interessadas, tais como os organismos governamentais,
os consumidores, os fabricantes, os distribuidores e as
organizações ambientais; e
d) Sejam acessíveis a todas as partes interessadas.
8 — Para os efeitos do disposto no número anterior, o
caderno de encargos pode indicar que se presume que os
bens ou serviços munidos de rótulo ecológico satisfazem
as especificações técnicas nele definidas, sem prejuízo de a
entidade adjudicante dever aceitar qualquer meio adequado
de prova para o efeito apresentado pelo concorrente.
9 — Para efeito do disposto nos n.os 4, 6 e 8, o concorrente pode apresentar um dossier técnico do fabricante ou
um relatório de ensaio de um organismo reconhecido.
10 — Entende-se por organismo reconhecido os laboratórios de ensaio ou de calibração e os organismos
de inspecção e de certificação que cumprem as normas
europeias aplicáveis.
11 — As entidades adjudicantes devem aceitar certificados de organismos reconhecidos estabelecidos noutros
Estados membros.
12 — É proibida a fixação de especificações técnicas
que façam referência a um fabricante ou uma proveniência
determinados, a um processo específico de fabrico, a marcas, patentes ou modelos e a uma dada origem ou produção,
que tenha por efeito favorecer ou eliminar determinadas
entidades ou determinados bens.
13 — É permitida, a título excepcional, a fixação de
especificações técnicas por referência, acompanhada da
menção «ou equivalente», aos elementos referidos no número anterior quando haja impossibilidade de descrever,
de forma suficientemente precisa e inteligível, nos termos
do disposto nos n.os 2 a 4, as prestações objecto do contrato
a celebrar.
14 — Sempre que possível, as especificações técnicas
devem ser fixadas por forma a contemplar características
dos bens a adquirir ou das obras a executar que permitam
a sua utilização por pessoas com deficiências ou por qualquer utilizador.
Artigo 50.º
Esclarecimentos e rectificação das peças do procedimento

1 — Os esclarecimentos necessários à boa compreensão
e interpretação das peças do procedimento devem ser solicitados pelos interessados, por escrito, no primeiro terço
do prazo fixado para a apresentação das propostas.
2 — Os esclarecimentos a que se refere o número anterior
são prestados por escrito, pela entidade para o efeito indicada
no programa do procedimento, até ao termo do segundo
terço do prazo fixado para a apresentação das propostas.
3 — O órgão competente para a decisão de contratar
pode proceder à rectificação de erros ou omissões das
peças do procedimento nos termos e no prazo previstos
no número anterior.
4 — Os esclarecimentos e as rectificações referidos nos
números anteriores devem ser disponibilizados no portal da
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Internet dedicado aos contratos públicos ou em plataforma
electrónica utilizada pela entidade adjudicante e juntos às
peças do procedimento que se encontrem patentes para
consulta, devendo todos os interessados que as tenham
adquirido ser imediatamente notificados desse facto.
5 — Os esclarecimentos e as rectificações referidos nos
n.os 1 a 3 fazem parte integrante das peças do procedimento
a que dizem respeito e prevalecem sobre estas em caso de
divergência.
Artigo 51.º
Prevalência

As normas constantes do presente Código relativas às
fases de formação e de execução do contrato prevalecem
sobre quaisquer disposições das peças do procedimento
com elas desconformes.
CAPÍTULO IV
Regras de participação
Artigo 52.º
Candidatos

É candidato a entidade, pessoa singular ou colectiva, que
participa na fase de qualificação de um concurso limitado
por prévia qualificação, de um procedimento de negociação
ou de um diálogo concorrencial, mediante a apresentação de
uma candidatura.
Artigo 53.º
Concorrentes

É concorrente a entidade, pessoa singular ou colectiva,
que participa em qualquer procedimento de formação de
um contrato mediante a apresentação de uma proposta.
Artigo 54.º
Agrupamentos

1 — Podem ser candidatos ou concorrentes agrupamentos de pessoas singulares ou colectivas, qualquer que seja
a actividade por elas exercida, sem que entre as mesmas
exista qualquer modalidade jurídica de associação.
2 — Os membros de um agrupamento candidato ou de
um agrupamento concorrente não podem ser candidatos
ou concorrentes no mesmo procedimento, nos termos do
disposto nos artigos anteriores, nem integrar outro agrupamento candidato ou outro agrupamento concorrente.
3 — Todos os membros de um agrupamento concorrente são solidariamente responsáveis, perante a entidade
adjudicante, pela manutenção da proposta.
4 — Em caso de adjudicação, todos os membros do
agrupamento concorrente, e apenas estes, devem associar-se, antes da celebração do contrato, na modalidade jurídica
prevista no programa do procedimento.
Artigo 55.º
Impedimentos

Não podem ser candidatos, concorrentes ou integrar
qualquer agrupamento, as entidades que:
a) Se encontrem em estado de insolvência, declarada
por sentença judicial, em fase de liquidação, dissolução ou
cessação de actividade, sujeitas a qualquer meio preventivo
de liquidação de patrimónios ou em qualquer situação
análoga, ou tenham o respectivo processo pendente;
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b) Tenham sido condenadas por sentença transitada em
julgado por qualquer crime que afecte a sua honorabilidade
profissional, se entretanto não tiver ocorrido a sua reabilitação, no caso de se tratar de pessoas singulares, ou, no
caso de se tratar de pessoas colectivas, tenham sido condenados por aqueles crimes os titulares dos órgãos sociais
de administração, direcção ou gerência das mesmas e estes
se encontrem em efectividade de funções;
c) Tenham sido objecto de aplicação de sanção administrativa por falta grave em matéria profissional, se entretanto não tiver ocorrido a sua reabilitação, no caso de
se tratar de pessoas singulares, ou, no caso de se tratar de
pessoas colectivas, tenham sido objecto de aplicação daquela sanção administrativa os titulares dos órgãos sociais
de administração, direcção ou gerência das mesmas e estes
se encontrem em efectividade de funções;
d) Não tenham a sua situação regularizada relativamente
a contribuições para a segurança social em Portugal ou, se
for o caso, no Estado de que sejam nacionais ou no qual
se situe o seu estabelecimento principal;
e) Não tenham a sua situação regularizada relativamente a impostos devidos em Portugal ou, se for o caso,
no Estado de que sejam nacionais ou no qual se situe o
seu estabelecimento principal;
f) Tenham sido objecto de aplicação da sanção acessória
prevista na alínea e) do n.º 1 do artigo 21.º do Decreto-Lei
n.º 433/82, de 27 de Outubro, na alínea b) do n.º 1 do
artigo 45.º da Lei n.º 18/2003, de 11 de Junho, e no n.º 1
do artigo 460.º do presente Código, durante o período de
inabilidade fixado na decisão condenatória;
g) Tenham sido objecto de aplicação da sanção acessória
prevista na alínea b) do n.º 1 do artigo 627.º do Código
do Trabalho, durante o período de inabilidade fixado na
decisão condenatória;
h) Tenham sido objecto de aplicação, há menos de dois
anos, de sanção administrativa ou judicial pela utilização
ao seu serviço de mão-de-obra legalmente sujeita ao pagamento de impostos e contribuições para a segurança social,
não declarada nos termos das normas que imponham essa
obrigação, em Portugal ou no Estado de que sejam nacionais ou no qual se situe o seu estabelecimento principal;
i) Tenham sido condenadas por sentença transitada em
julgado por algum dos seguintes crimes, se entretanto
não tiver ocorrido a sua reabilitação, no caso de se tratar
de pessoas singulares, ou, no caso de se tratar de pessoas
colectivas, tenham sido condenados pelos mesmos crimes
os titulares dos órgãos sociais de administração, direcção
ou gerência das mesmas e estes se encontrem em efectividade de funções, se entretanto não tiver ocorrido a sua
reabilitação:
i) Participação em actividades de uma organização criminosa, tal como definida no n.º 1 do artigo 2.º da Acção
Comum n.º 98/773/JAI, do Conselho;
ii) Corrupção, na acepção do artigo 3.º do Acto do Conselho, de 26 de Maio de 1997, e do n.º 1 do artigo 3.º da
Acção Comum n.º 98/742/JAI, do Conselho;
iii) Fraude, na acepção do artigo 1.º da Convenção relativa à Protecção dos Interesses Financeiros das Comunidades Europeias;
iv) Branqueamento de capitais, na acepção do artigo 1.º
da Directiva n.º 91/308/CEE, do Conselho, de 10 de Junho,
relativa à prevenção da utilização do sistema financeiro
para efeitos de branqueamento de capitais;

j) Tenham, a qualquer título, prestado, directa ou indirectamente, assessoria ou apoio técnico na preparação e
elaboração das peças do procedimento.
CAPÍTULO V
Proposta
Artigo 56.º
Noção de proposta

1 — A proposta é a declaração pela qual o concorrente
manifesta à entidade adjudicante a sua vontade de contratar
e o modo pelo qual se dispõe a fazê-lo.
2 — Para efeitos do presente Código, entende-se por
atributo da proposta qualquer elemento ou característica
da mesma que diga respeito a um aspecto da execução
do contrato submetido à concorrência pelo caderno de
encargos.
Artigo 57.º
Documentos da proposta

1 — A proposta é constituída pelos seguintes documentos:
a) Declaração do concorrente de aceitação do conteúdo
do caderno de encargos, elaborada em conformidade com
o modelo constante do anexo I ao presente Código, do qual
faz parte integrante;
b) Documentos que, em função do objecto do contrato
a celebrar e dos aspectos da sua execução submetidos à
concorrência pelo caderno de encargos, contenham os atributos da proposta, de acordo com os quais o concorrente
se dispõe a contratar;
c) Documentos exigidos pelo programa do procedimento
que contenham os termos ou condições, relativos a aspectos
da execução do contrato não submetidos à concorrência
pelo caderno de encargos, aos quais a entidade adjudicante
pretende que o concorrente se vincule;
d) Documentos que contenham os esclarecimentos justificativos da apresentação de um preço anormalmente baixo,
quando esse preço resulte, directa ou indirectamente, das
peças do procedimento.
2 — No caso de se tratar de procedimento de formação
de contrato de empreitada ou de concessão de obras públicas, a proposta deve ainda ser constituída por:
a) Uma lista dos preços unitários de todas as espécies
de trabalho previstas no projecto de execução;
b) Um plano de trabalhos, tal como definido no artigo 361.º, quando o caderno de encargos seja integrado
por um projecto de execução;
c) O projecto de execução quando este tiver sido submetido à concorrência pelo caderno de encargos.
3 — Integram também a proposta quaisquer outros documentos que o concorrente apresente por os considerar
indispensáveis para os efeitos do disposto na parte final
da alínea b) do n.º 1.
4 — A declaração referida na alínea a) do n.º 1 deve ser
assinada pelo concorrente ou por representante que tenha
poderes para o obrigar.
5 — Quando a proposta seja apresentada por um agrupamento concorrente, a declaração referida na alínea a)
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do n.º 1 deve ser assinada pelo representante comum dos
membros que o integram, caso em que devem ser juntos à
declaração os instrumentos de mandato emitidos por cada
um dos seus membros ou, não existindo representante
comum, deve ser assinada por todos os seus membros ou
respectivos representantes.
Artigo 58.º
Idioma dos documentos da proposta

1 — Os documentos que constituem a proposta são
obrigatoriamente redigidos em língua portuguesa.
2 — Em função da especificidade técnica das prestações
objecto do contrato a celebrar, o programa do procedimento
ou o convite, podem admitir que alguns dos documentos
referidos nas alíneas b) e c) do n.º 1 do artigo anterior sejam redigidos em língua estrangeira, indicando os idiomas
admitidos.
3 — Os documentos referidos no n.º 3 do artigo anterior
podem ser redigidos em língua estrangeira, salvo se o programa do procedimento dispuser diferentemente.
Artigo 59.º
Propostas variantes

1 — São variantes as propostas que, relativamente a
um ou mais aspectos da execução do contrato a celebrar,
contenham atributos que digam respeito a condições contratuais alternativas nos termos expressamente admitidos
pelo caderno de encargos.
2 — Nos casos em que o programa do procedimento
permita a apresentação de propostas variantes, os concorrentes são obrigados a apresentar proposta base.
3 — Quando respeitem a aspectos da execução do contrato a celebrar que se encontrem submetidos à concorrência
pelo caderno de encargos para efeitos da apresentação de
propostas base, as alternativas referidas no n.º 1 só podem
ser admitidas fora dos limites daquela concorrência.
4 — Quando o caderno de encargos admita condições
contratuais alternativas nos termos do disposto no n.º 1,
proposta base é aquela que não as apresenta.
5 — Os aspectos do caderno de encargos relativamente
aos quais sejam admitidas alternativas para efeitos da
apresentação de propostas variantes devem corresponder
a factores ou subfactores de densificação do critério de
adjudicação da proposta economicamente mais vantajosa.
6 — A exclusão da proposta base implica necessariamente a exclusão das propostas variantes apresentadas
pelo mesmo concorrente.
7 — Nos casos em que o programa do procedimento
não permita a apresentação de propostas variantes, cada
concorrente só pode apresentar uma única proposta.
Artigo 60.º
Indicação do preço

1 — Os preços constantes da proposta são indicados
em algarismos e não incluem o IVA.
2 — Quando os preços constantes da proposta forem
também indicados por extenso, em caso de divergência,
estes prevalecem, para todos os efeitos, sobre os indicados
em algarismos.
3 — Sempre que na proposta sejam indicados vários
preços, em caso de qualquer divergência entre eles, pre-

valecem sempre, para todos os efeitos, os preços parciais,
unitários ou não, mais decompostos.
4 — No caso de se tratar de procedimento de formação
de contrato de empreitada ou de concessão de obras públicas, o concorrente deve indicar na proposta os preços
parciais dos trabalhos que se propõe executar correspondentes às habilitações contidas nos alvarás ou nos títulos
de registo ou nas declarações emitidas pelo Instituto da
Construção e do Imobiliário, I. P., nos termos do disposto
na alínea a) do n.º 5 do artigo 81.º, para efeitos da verificação da conformidade desses preços com a classe daquelas
habilitações.
5 — O disposto no número anterior é aplicável aos
agrupamentos concorrentes, devendo estes, para o efeito,
indicar na proposta os preços parciais dos trabalhos que
cada um dos seus membros se propõe executar.
Artigo 61.º
Erros e omissões do caderno de encargos

1 — Até ao termo do quinto sexto do prazo fixado para
a apresentação das propostas, os interessados devem apresentar ao órgão competente para a decisão de contratar uma
lista na qual identifiquem, expressa e inequivocamente, os
erros e as omissões do caderno de encargos detectados e
que digam respeito a:
a) Aspectos ou dados que se revelem desconformes
com a realidade; ou
b) Espécie ou quantidade de prestações estritamente
necessárias à integral execução do objecto do contrato a
celebrar; ou
c) Condições técnicas de execução do objecto do contrato a celebrar que o interessado não considere exequíveis.
2 — Exceptuam-se do disposto no número anterior os
erros e as omissões que os concorrentes, actuando com a
diligência objectivamente exigível em face das circunstâncias concretas, apenas pudessem detectar na fase de
execução do contrato.
3 — A apresentação da lista referida no n.º 1, por qualquer interessado, suspende o prazo fixado para a apresentação das propostas desde o termo do quinto sexto
daquele prazo até à publicitação da decisão prevista no
n.º 5 ou, não havendo decisão expressa, até ao termo do
mesmo prazo.
4 — As listas com a identificação dos erros e das omissões detectados pelos interessados devem ser disponibilizadas em plataforma electrónica utilizada pela entidade
adjudicante, devendo todos aqueles que tenham adquirido
as peças do procedimento serem imediatamente notificados
daquele facto.
5 — Até ao termo do prazo fixado para a apresentação
das propostas, o órgão competente para a decisão de contratar deve pronunciar-se sobre os erros e as omissões identificados pelos interessados, considerando-se rejeitados todos
os que não sejam por ele expressamente aceites.
6 — A decisão prevista no número anterior é publicitada
em plataforma electrónica utilizada pela entidade adjudicante e junta às peças do procedimento que se encontrem
patentes para consulta, devendo todos os interessados que
as tenham adquirido ser imediatamente notificados do
facto.
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7 — Nos documentos previstos na alínea b) do n.º 1 do
artigo 57.º, os concorrentes devem identificar, expressa e
inequivocamente:
a) Os termos do suprimento de cada um dos erros ou das
omissões aceites nos termos do disposto no n.º 5, do qual
não pode, em caso algum, resultar a violação de qualquer
parâmetro base fixado no caderno de encargos;
b) O valor, incorporado no preço ou preços indicados
na proposta, atribuído a cada um dos suprimentos a que
se refere a alínea anterior.
Artigo 62.º
Modo de apresentação das propostas

1 — Os documentos que constituem a proposta são apresentados directamente em plataforma electrónica utilizada
pela entidade adjudicante, através de meio de transmissão
escrita e electrónica de dados, sem prejuízo do disposto na
alínea g) do n.º 1 do artigo 115.º
2 — Os documentos que constituem as propostas variantes, também apresentados nos termos do disposto no
número anterior, são identificados com a expressão «Proposta variante n.º...».
3 — A recepção das propostas é registada com referência
às respectivas data e hora, sendo entregue aos concorrentes
um recibo electrónico comprovativo dessa recepção.
4 — Os termos a que deve obedecer a apresentação e a
recepção das propostas nos termos do disposto nos n.os 1
a 3 são definidos por diploma próprio.
5 — Quando, pela sua natureza, qualquer documento
dos que constituem a proposta não possa ser apresentado
nos termos do disposto no n.º 1, deve ser encerrado em
invólucro opaco e fechado:
a) No rosto do qual se deve indicar a designação do
procedimento e da entidade adjudicante;
b) Que deve ser entregue directamente ou enviado por
correio registado à entidade adjudicante, devendo, em
qualquer caso, a respectiva recepção ocorrer dentro do
prazo fixado para a apresentação das propostas;
c) Cuja recepção deve ser registada por referência à
respectiva data e hora.
Artigo 63.º
Fixação do prazo para a apresentação das propostas

1 — O prazo para a apresentação das propostas é fixado
livremente, com respeito pelos limites mínimos estabelecidos no presente Código.
2 — Na fixação do prazo para a apresentação das propostas, deve ser tido em conta o tempo necessário à sua
elaboração, em função da natureza, das características, do
volume e da complexidade das prestações objecto do contrato a celebrar, em especial dos aspectos da sua execução
submetidos à concorrência pelo caderno de encargos, bem
como a necessidade de prévia inspecção ou visita a locais
ou equipamentos, por forma a permitir a sua elaboração
em condições adequadas e de efectiva concorrência.
Artigo 64.º
Prorrogação do prazo fixado para a apresentação
das propostas

1 — Quando as rectificações ou os esclarecimentos
previstos no artigo 50.º sejam comunicados para além do

prazo estabelecido para o efeito, o prazo fixado para a apresentação das propostas deve ser prorrogado, no mínimo,
por período equivalente ao do atraso verificado.
2 — Quando as rectificações referidas no artigo 50.º,
independentemente do momento da sua comunicação, ou a
aceitação de erros ou de omissões do caderno de encargos
nos termos do disposto no artigo 61.º implicarem alterações
de aspectos fundamentais das peças do procedimento, o
prazo fixado para a apresentação das propostas deve ser
prorrogado, no mínimo, por período equivalente ao tempo
decorrido desde o início daquele prazo até à comunicação
das rectificações ou à publicitação da decisão de aceitação
de erros ou de omissões.
3 — A pedido fundamentado de qualquer interessado
que tenha adquirido as peças do procedimento, o prazo
fixado para a apresentação das propostas pode ser prorrogado pelo período considerado adequado, o qual aproveita
a todos os interessados.
4 — As decisões de prorrogação nos termos do disposto
nos números anteriores cabem ao órgão competente para a
decisão de contratar e devem ser juntas às peças do procedimento e notificadas a todos os interessados que as tenham
adquirido, publicando-se imediatamente aviso daquelas
decisões, nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 130.º,
nos n.os 1 a 3 do artigo 131.º, no n.º 1 do artigo 167.º, no
artigo 197.º e no artigo 208.º
Artigo 65.º
Prazo da obrigação de manutenção das propostas

Sem prejuízo da possibilidade de fixação de um prazo
superior no programa do procedimento ou no convite, os
concorrentes são obrigados a manter as respectivas propostas pelo prazo de 66 dias contados da data do termo do
prazo fixado para a apresentação das propostas.
Artigo 66.º
Classificação de documentos da proposta

1 — Por motivos de segredo comercial, industrial, militar ou outro, os interessados podem requerer, até ao termo
do primeiro terço do prazo fixado para a apresentação das
propostas, a classificação, nos termos da lei, de documentos
que constituem a proposta, para efeitos da restrição ou da
limitação do acesso aos mesmos na medida do estritamente
necessário.
2 — A decisão sobre a classificação de documentos que
constituem a proposta deve ser notificada aos interessados,
pelo órgão competente para a decisão de contratar, até ao
termo do segundo terço do prazo fixado para a apresentação
das propostas.
3 — Considera-se não escrita ou não declarada a classificação de um documento que não tenha sido expressamente autorizada nos termos do disposto nos números
anteriores.
4 — Se no decurso do procedimento deixarem de se
verificar os pressupostos que determinaram a classificação de documentos que constituem as propostas, o órgão
competente para a decisão de contratar deve promover,
oficiosamente, a respectiva desclassificação, informando
do facto todos os interessados.
5 — Quando, por força da classificação de documentos
que constituem a proposta, não seja possível apresentá-los
nos termos do disposto no artigo 62.º ou no prazo fixado
no programa do procedimento, o órgão competente para
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a decisão de contratar pode estabelecer, oficiosamente ou
a pedido do interessado, um modo alternativo de apresentação dos documentos em causa ou a prorrogação daquele
prazo na medida do estritamente necessário.

tência para a decisão de qualificação dos candidatos ou
para a decisão de adjudicação.

CAPÍTULO VI

Análise das propostas e adjudicação

Júri do procedimento

Artigo 70.º

Artigo 67.º
Júri

1 — Salvo no caso de ajuste directo em que tenha sido
apresentada uma única proposta, os procedimentos para a
formação de contratos são conduzidos por um júri, designado pelo órgão competente para a decisão de contratar,
composto, em número ímpar, por um mínimo de três membros efectivos, um dos quais presidirá, e dois suplentes.
2 — Os titulares do órgão competente para a decisão de
contratar podem ser designados membros do júri.
3 — No caso de procedimentos de formação de contratos que configurem parcerias públicas-privadas, os membros do júri são nomeados, conjuntamente, pelo ministro ou
pelo membro do Governo Regional responsável pela área
das finanças e pelo ministro ou pelo membro do Governo
Regional da tutela sectorial, consoante o caso.
Artigo 68.º
Funcionamento

1 — O júri do procedimento inicia o exercício das suas
funções no dia útil subsequente ao do envio do anúncio
para publicação ou do convite.
2 — O júri só pode funcionar quando o número de
membros presentes na reunião corresponda ao número de
membros efectivos.
3 — As deliberações do júri, que devem ser sempre
fundamentadas, são tomadas por maioria de votos, não
sendo admitida a abstenção.
4 — Nas deliberações em que haja voto de vencido de
algum membro do júri, devem constar da acta as razões
da sua discordância.
5 — O júri pode designar um secretário de entre o pessoal dos serviços da entidade adjudicante, com a aprovação
do respectivo dirigente máximo.
6 — Quando o considerar conveniente, o órgão competente para a decisão de contratar pode designar peritos
ou consultores para apoiarem o júri do procedimento no
exercício das suas funções, podendo aqueles participar,
sem direito de voto, nas reuniões do júri.
Artigo 69.º
Competência do júri

1 — Compete nomeadamente ao júri:
a) Proceder à apreciação das candidaturas;
b) Proceder à apreciação das propostas;
c) Elaborar os relatórios de análise das candidaturas e
das propostas.
2 — Cabe ainda ao júri exercer a competência que lhe
seja delegada pelo órgão competente para a decisão de
contratar, não lhe podendo este, porém, delegar a compe-

CAPÍTULO VII

Análise das propostas

1 — As propostas são analisadas em todos os seus
atributos representados pelos factores e subfactores que
densificam o critério de adjudicação.
2 — São excluídas as propostas cuja análise revele:
a) Que não apresentam algum dos atributos, nos termos
do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 57.º;
b) Que apresentam atributos que violem os parâmetros
base fixados no caderno de encargos ou que apresentem
quaisquer termos ou condições que violem aspectos da
execução do contrato a celebrar por aquele não submetidos
à concorrência, sem prejuízo do disposto nos n.os 4 a 6 e 8
a 11 do artigo 49.º;
c) A impossibilidade de avaliação das mesmas em virtude da forma de apresentação de algum dos respectivos
atributos;
d) Que o preço contratual seria superior ao preço base;
e) Um preço total anormalmente baixo, cujos esclarecimentos justificativos não tenham sido apresentados ou
não tenham sido considerados nos termos do disposto no
artigo seguinte;
f) Que o contrato a celebrar implicaria a violação de
quaisquer vinculações legais ou regulamentares aplicáveis;
g) A existência de fortes indícios de actos, acordos,
práticas ou informações susceptíveis de falsear as regras
de concorrência.
3 — A exclusão de quaisquer propostas com fundamento no disposto nas alíneas e) e g) do número anterior
deve ser imediatamente comunicada à Autoridade da Concorrência e, no caso de empreitadas ou de concessões de
obras públicas, igualmente ao Instituto da Construção e
do Imobiliário, I. P.
4 — A exclusão de quaisquer propostas com fundamento
no disposto na alínea e) do n.º 2 deve ser comunicada à
Comissão Europeia, desde que o anúncio do respectivo
procedimento tenha sido publicado no Jornal Oficial da
União Europeia.
Artigo 71.º
Preço anormalmente baixo

1 — Sem prejuízo do disposto no n.º 3 do artigo 115.º,
no n.º 2 do artigo 132.º e no n.º 3 do artigo 189.º, quando o
preço base for fixado no caderno de encargos, considera-se
que o preço total resultante de uma proposta é anormalmente baixo quando seja:
a) 40 % ou mais inferior àquele, no caso de se tratar de
um procedimento de formação de um contrato de empreitada de obras públicas;
b) 50 % ou mais inferior àquele, no caso de se tratar de
um procedimento de formação de qualquer dos restantes
contratos.
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2 — Quando o caderno de encargos não fixar o preço
base, bem como quando não se verificar qualquer das
situações previstas no n.º 3 do artigo 115.º, no n.º 2 do
artigo 132.º e no n.º 3 do artigo 189.º, o órgão competente para a decisão de contratar deve fundamentar, para
os efeitos do disposto no número seguinte, a decisão de
considerar que o preço total resultante de uma proposta é
anormalmente baixo.
3 — Nenhuma proposta pode ser excluída com fundamento no facto de dela constar um preço total anormalmente baixo sem antes ter sido solicitado ao respectivo
concorrente, por escrito, que, em prazo adequado, preste
esclarecimentos justificativos relativos aos elementos
constitutivos da proposta que considere relevantes para
esse efeito.
4 — Na análise dos esclarecimentos prestados pelo
concorrente nos termos do disposto na alínea d) do n.º 1
do artigo 57.º ou do número anterior, pode tomar-se em
consideração justificações inerentes, designadamente:
a) À economia do processo de construção, de fabrico
ou de prestação do serviço;
b) Às soluções técnicas adoptadas ou às condições excepcionalmente favoráveis de que o concorrente comprovadamente disponha para a execução da prestação objecto
do contrato a celebrar;
c) À originalidade da obra, dos bens ou dos serviços
propostos;
d) Às específicas condições de trabalho de que beneficia
o concorrente;
e) À possibilidade de obtenção de um auxílio de Estado
pelo concorrente, desde que legalmente concedido.
Artigo 72.º
Esclarecimentos sobre as propostas

1 — O júri do procedimento pode pedir aos concorrentes
quaisquer esclarecimentos sobre as propostas apresentadas que considere necessários para efeito da análise e da
avaliação das mesmas.
2 — Os esclarecimentos prestados pelos respectivos
concorrentes fazem parte integrante das mesmas, desde que
não contrariem os elementos constantes dos documentos
que as constituem, não alterem ou completem os respectivos atributos, nem visem suprir omissões que determinam
a sua exclusão nos termos do disposto na alínea a) do n.º 2
do artigo 70.º
3 — Os esclarecimentos referidos no número anterior devem ser disponibilizados em plataforma electrónica utilizada pela entidade adjudicante, devendo todos
os concorrentes ser imediatamente notificados desse
facto.
Artigo 73.º
Noção de adjudicação

1 — A adjudicação é o acto pelo qual o órgão competente para a decisão de contratar aceita a única proposta
apresentada ou escolhe uma de entre as propostas apresentadas.
2 — No mesmo procedimento podem efectuar-se adjudicações de propostas por lotes, caso em que podem ser
celebrados tantos contratos quantas as propostas adjudicadas ou quantos os adjudicatários.

Artigo 74.º
Critério de adjudicação

1 — A adjudicação é feita segundo um dos seguintes
critérios:
a) O da proposta economicamente mais vantajosa para
a entidade adjudicante;
b) O do mais baixo preço.
2 — Só pode ser adoptado o critério de adjudicação do
mais baixo preço quando o caderno de encargos defina
todos os restantes aspectos da execução do contrato a
celebrar, submetendo apenas à concorrência o preço a
pagar pela entidade adjudicante pela execução de todas as
prestações que constituem o objecto daquele.
Artigo 75.º
Factores e subfactores

1 — Os factores e os eventuais subfactores que densificam o critério de adjudicação da proposta economicamente mais vantajosa devem abranger todos, e apenas, os
aspectos da execução do contrato a celebrar submetidos à
concorrência pelo caderno de encargos, não podendo dizer
respeito, directa ou indirectamente, a situações, qualidades,
características ou outros elementos de facto relativos aos
concorrentes.
2 — Apenas os factores e subfactores situados ao nível
mais elementar da densificação do critério de adjudicação,
denominados factores ou subfactores elementares, podem
ser adoptados para a avaliação das propostas.
3 — O disposto na parte final do n.º 1 não é aplicável
quando se tratar de um procedimento de formação de um
contrato cujo objecto não abranja prestações típicas de
contratos de empreitada de obras públicas, de concessão
de obras públicas, de concessão de serviços públicos, de
locação ou de aquisição de bens móveis ou de aquisição
de serviços.
4 — Quando, por força do disposto no número anterior,
factores e eventuais subfactores que densificam o critério
de adjudicação se refiram a elementos de facto relativos
aos concorrentes, são-lhes aplicáveis, com as necessárias
adaptações, as regras do presente Código respeitantes aos
aspectos da execução do contrato a celebrar submetidos à
concorrência pelo caderno de encargos.
Artigo 76.º
Dever de adjudicação

1 — Sem prejuízo do disposto no n.º 1 do artigo 79.º, o
órgão competente para a decisão de contratar deve tomar
a decisão de adjudicação e notificá-la aos concorrentes
até ao termo do prazo da obrigação de manutenção das
propostas.
2 — Por motivo devidamente justificado, a decisão de
adjudicação pode ser tomada e notificada aos concorrentes
após o termo do prazo referido no número anterior, sem
prejuízo do direito de recusa da adjudicação pelo concorrente cuja proposta foi a escolhida.
3 — Quando a decisão de adjudicação seja tomada e
notificada aos concorrentes após o termo do prazo referido no n.º 1, a entidade adjudicante deve indemnizar
o concorrente que recuse a adjudicação pelos encargos
em que comprovadamente incorreu com a elaboração da
respectiva proposta.
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Artigo 77.º
Notificação da decisão de adjudicação

1 — A decisão de adjudicação é notificada, em simultâneo, a todos os concorrentes.
2 — Juntamente com a notificação da decisão de adjudicação, o órgão competente para a decisão de contratar
deve notificar o adjudicatário para:

b) Ao referido nas subalíneas iv) e v) da alínea b) do
n.º 1 do artigo 11.º, no caso de se tratar de um contrato de
locação ou de aquisição de bens móveis ou de um contrato
de aquisição de serviços.

3 — As notificações referidas nos números anteriores
devem ser acompanhadas do relatório final de análise das
propostas.

4 — O disposto no n.º 1 é ainda aplicável aos procedimentos de formação de acordos quadro e aos procedimentos de formação de contratos a celebrar ao abrigo de
um sistema de aquisição dinâmico quando o anúncio com
indicação expressa da instituição desse sistema tenha sido
publicado no Jornal Oficial da União Europeia.
5 — O disposto no n.º 1 não é aplicável aos procedimentos de formação de contratos celebrados ao abrigo de
um acordo quadro.
6 — No caso de se tratar de contrato de aquisição de
algum dos serviços constantes do anexo II B da Directiva
n.º 2004/18/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho,
de 31 de Março, deve ser expressamente indicado, no
anúncio a que se refere o n.º 1, se a entidade adjudicante
concorda ou não com a sua publicação no Jornal Oficial
da União Europeia.

Artigo 78.º

Artigo 79.º

a) Apresentar os documentos de habilitação exigidos
nos termos do disposto no artigo 81.º;
b) Prestar caução, se esta for devida, nos termos do
disposto nos artigos 88.º a 91.º, indicando expressamente
o seu valor;
c) Confirmar no prazo para o efeito fixado, se for o
caso, os compromissos assumidos por terceiras entidades
relativos a atributos ou a termos ou condições da proposta
adjudicada.

Anúncio da adjudicação

1 — Quando o procedimento de formação do contrato
tenha sido publicitado através de anúncio publicado no
Jornal Oficial da União Europeia, a entidade adjudicante
deve enviar ao Serviço de Publicações Oficiais das Comunidades Europeias, no prazo de 30 dias após a adjudicação,
um anúncio conforme modelo constante do anexo III ou
do anexo VI ao Regulamento (CE) n.º 1564/2005, da Comissão, de 7 de Setembro, consoante o caso.
2 — O disposto no número anterior é também aplicável
quando a adjudicação tenha sido decidida na sequência de
ajuste directo adoptado ao abrigo do disposto nas alíneas a)
a c) e e) do n.º 1 do artigo 24.º, nas alíneas a) e b) do n.º 1
do artigo 25.º, nas alíneas a) a d) do n.º 1 e no n.º 2 do
artigo 26.º e nas alíneas a), b) e g) do n.º 1 do artigo 27.º,
sempre que o preço contratual seja igual ou superior:
a) Ao referido na alínea b) do artigo 19.º, no caso de
se tratar de um contrato de empreitada de obras públicas;
b) Ao referido na alínea b) do n.º 1 do artigo 20.º, no
caso de se tratar de um contrato de locação ou de aquisição de bens móveis ou de um contrato de aquisição de
serviços;
c) Ao referido no n.º 2 do artigo 20.º, no caso de se
tratar de um contrato de locação ou de aquisição de bens
móveis ou de um contrato de aquisição de serviços, quando
a entidade adjudicante seja o Estado, excepto se se tratar
de um dos contratos mencionados nas alíneas a) e b) do
n.º 2 do artigo 20.º, caso em que é aplicável o disposto na
alínea anterior.
3 — Quando o contrato a celebrar diga directa e principalmente respeito a uma ou a várias das actividades exercidas nos sectores da água, da energia, dos transportes e
dos serviços postais pelas entidades adjudicantes referidas
no n.º 1 do artigo 7.º, o disposto no número anterior só é
aplicável quando o preço contratual seja igual ou superior:
a) Ao referido na subalínea i) da alínea b) do n.º 1 do
artigo 11.º, no caso de se tratar de um contrato de empreitada de obras públicas;

Causas de não adjudicação

1 — Não há lugar a adjudicação quando:
a) Nenhum candidato se haja apresentado ou nenhum
concorrente haja apresentado proposta;
b) Todas as candidaturas ou todas as propostas tenham
sido excluídas;
c) Por circunstâncias imprevistas, seja necessário alterar aspectos fundamentais das peças do procedimento
após o termo do prazo fixado para a apresentação das
propostas;
d) Circunstâncias supervenientes ao termo do prazo
fixado para a apresentação das propostas, relativas aos
pressupostos da decisão de contratar, o justifiquem;
e) No procedimento de ajuste directo em que só tenha
sido convidada uma entidade e não tenha sido fixado preço
base no caderno de encargos, o preço contratual seria manifestamente desproporcionado;
f) No procedimento de diálogo concorrencial, nenhuma
das soluções apresentadas satisfaça as necessidades e as
exigências da entidade adjudicante.
2 — A decisão de não adjudicação, bem como os respectivos fundamentos, deve ser notificada a todos os concorrentes.
3 — No caso da alínea c) do n.º 1, é obrigatório dar
início a um novo procedimento no prazo máximo de seis
meses a contar da data da notificação da decisão de não
adjudicação.
4 — Quando o órgão competente para a decisão de contratar decida não adjudicar com fundamento no disposto
nas alíneas c) e d) do n.º 1, a entidade adjudicante deve
indemnizar os concorrentes, cujas propostas não tenham
sido excluídas, pelos encargos em que comprovadamente
incorreram com a elaboração das respectivas propostas.
Artigo 80.º
Revogação da decisão de contratar

1 — A decisão de não adjudicação prevista no artigo anterior determina a revogação da decisão de contratar.
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2 — Quando as circunstâncias previstas nas alíneas c)
e d) do n.º 1 do artigo anterior ocorrerem entre o início do
procedimento e o termo do prazo de apresentação das propostas, a decisão de contratar também pode ser revogada.
CAPÍTULO VIII
Habilitação
Artigo 81.º
Documentos de habilitação

1 — Nos procedimentos de formação de quaisquer
contratos, o adjudicatário deve apresentar os seguintes
documentos de habilitação:
a) Declaração emitida conforme modelo constante do
anexo II ao presente Código e do qual faz parte integrante;
b) Documentos comprovativos de que não se encontra nas situações previstas nas alíneas b), d), e) e i) do
artigo 55.º
2 — No caso de se tratar de um procedimento de formação de um contrato de empreitada ou de concessão de
obras públicas, o adjudicatário, para além dos documentos
referidos no número anterior, deve também apresentar os
alvarás ou os títulos de registo emitidos pelo Instituto da
Construção e do Imobiliário, I. P., contendo as habilitações
adequadas e necessárias à execução da obra a realizar ou,
no caso de o contrato respeitar a um lote funcionalmente
não autónomo, as habilitações adequadas e necessárias à
execução dos trabalhos inerentes à totalidade dos lotes que
constituem a obra.
3 — Para efeitos da verificação das habilitações referidas no número anterior, o adjudicatário pode apresentar
alvarás ou títulos de registo da titularidade de subcontratados, desde que acompanhados de declaração através
da qual estes se comprometam, incondicionalmente, a
executar os trabalhos correspondentes às habilitações deles
constantes.
4 — No caso de se tratar de um procedimento de formação de um contrato de locação ou de aquisição de bens
móveis ou de um contrato de aquisição de serviços, o adjudicatário, para além dos documentos referidos no n.º 1,
deve também apresentar o respectivo certificado de inscrição em lista oficial de fornecedores de bens móveis ou
de prestadores de serviços de qualquer Estado signatário
do Acordo sobre o Espaço Económico Europeu que revele
a titularidade das habilitações adequadas e necessárias à
execução das prestações objecto do contrato a celebrar.
5 — O adjudicatário, ou um subcontratado referido no
n.º 3, nacional de Estado signatário do Acordo sobre o Espaço Económico Europeu ou do Acordo sobre Contratos
Públicos da Organização Mundial de Comércio que não seja
titular do alvará ou do título de registo referidos nos n.os 2 ou
3, consoante o caso, ou do certificado referido no número
anterior deve apresentar, em substituição desses documentos:
a) No caso de se tratar de um procedimento de formação de um contrato de empreitada ou de concessão de
obras públicas, uma declaração, emitida pelo Instituto da
Construção e do Imobiliário, I. P., comprovativa de que
pode executar a prestação objecto do contrato a celebrar
por preencher os requisitos que lhe permitiriam ser titular
de um alvará ou de um título de registo contendo as habilitações adequadas à execução da obra a realizar;

b) No caso de se tratar de um procedimento de formação
de um contrato de locação ou de aquisição de bens móveis
ou de um contrato de aquisição de serviços, certificado de
inscrição nos registos a que se referem os anexos IX-B e
IX-C da Directiva n.º 2004/18/CE, do Parlamento Europeu
e do Conselho, de 31 de Março, com todas as inscrições em
vigor e que revele a titularidade das habilitações adequadas
e necessárias à execução das prestações objecto do contrato
a celebrar ou, quando o Estado de que é nacional não constar daqueles anexos, uma declaração sob compromisso de
honra, prestada perante notário, autoridade judiciária ou
administrativa ou qualquer outra competente, de que pode
executar a prestação objecto do contrato a celebrar no Estado
de que é nacional de acordo com as regras nele aplicáveis.
6 — Independentemente do objecto do contrato a celebrar, o adjudicatário deve ainda apresentar os documentos
de habilitação que o programa do procedimento exija,
nomeadamente, no caso de se tratar de um procedimento
de formação de um contrato de aquisição de serviços,
quaisquer documentos comprovativos da titularidade das
habilitações legalmente exigidas para a prestação dos serviços em causa.
7 — Os documentos a que se refere o número anterior não são exigíveis a concorrentes nacionais de outro
Estado signatário do Acordo sobre o Espaço Económico
Europeu ou do Acordo sobre Contratos Públicos da Organização Mundial de Comércio, quando nesse Estado
aqueles documentos não sejam emitidos, devendo porém
ser substituídos por uma declaração sob compromisso de
honra, prestada perante notário, autoridade judiciária ou
administrativa ou qualquer outra competente, de que os
documentos em causa não são emitidos nesse Estado.
8 — O órgão competente para a decisão de contratar
pode sempre solicitar ao adjudicatário, ainda que tal não
conste do programa do procedimento, a apresentação de
quaisquer documentos comprovativos da titularidade das
habilitações legalmente exigidas para a execução das prestações objecto do contrato a celebrar, fixando-lhe prazo
para o efeito.
Artigo 82.º
Idioma dos documentos de habilitação

1 — Todos os documentos de habilitação do adjudicatário devem ser redigidos em língua portuguesa.
2 — Quando, pela sua própria natureza ou origem, os
documentos de habilitação estiverem redigidos em língua
estrangeira, deve o adjudicatário fazê-los acompanhar de
tradução devidamente legalizada.
Artigo 83.º
Modo de apresentação dos documentos de habilitação

1 — O adjudicatário deve apresentar reprodução dos
documentos de habilitação referidos no artigo 81.º através
de correio electrónico ou de outro meio de transmissão
escrita e electrónica de dados.
2 — Quando os documentos a que se referem a alínea b)
do n.º 1 e os n.os 2 a 4 do artigo 81.º se encontrem disponíveis na Internet, o adjudicatário pode, em substituição
da apresentação da sua reprodução, indicar à entidade
adjudicante o endereço do sítio onde aqueles podem ser
consultados, bem como a informação necessária a essa
consulta, desde que os referidos sítio e documentos dele
constantes estejam redigidos em língua portuguesa.
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3 — Quando o adjudicatário tenha prestado consentimento, nos termos da lei, para que a entidade adjudicante
consulte a informação relativa a qualquer dos documentos
referidos na alínea b) do n.º 1 ou nos n.os 2 a 4 do artigo 81.º,
é dispensada a sua apresentação nos termos do n.º 1 ou a
indicação prevista no número anterior.
4 — O órgão competente para a decisão de contratar
pode sempre exigir ao adjudicatário, em prazo que fixar
para o efeito, a apresentação dos originais de quaisquer
documentos cuja reprodução tenha sido apresentada nos
termos do disposto no n.º 1, em caso de dúvida fundada
sobre o conteúdo ou a autenticidade destes, sendo aplicável,
com as necessárias adaptações, o disposto no artigo 86.º

c) Redigidos em língua portuguesa ou, no caso previsto
no n.º 2 artigo 82.º, acompanhados de tradução devidamente legalizada.

Apresentação dos documentos de habilitação
por agrupamentos

2 — Quando as situações previstas no número anterior
se verifiquem por facto que não seja imputável ao adjudicatário, o órgão competente para a decisão de contratar
deve conceder-lhe, em função das razões invocadas, um
prazo adicional para a apresentação dos documentos em
falta, sob pena de caducidade da adjudicação.
3 — Nos casos previstos nos números anteriores, o órgão competente para a decisão de contratar deve adjudicar
a proposta ordenada em lugar subsequente.
4 — No caso de se tratar de um procedimento de formação de um contrato de empreitada ou concessão de
obras públicas, a entidade adjudicante deve comunicar
imediatamente ao Instituto da Construção e do Imobiliário,
I. P., a caducidade da adjudicação.

1 — Quando o adjudicatário for um agrupamento de
pessoas singulares ou colectivas:

Artigo 87.º

Artigo 84.º

a) Os documentos previstos no n.º 1 do artigo 81.º devem ser apresentados por todos os seus membros;
b) O documento referido no n.º 2 do artigo 81.º pode ser
apresentado por apenas um dos seus membros, podendo ser
substituído pela apresentação de vários alvarás ou títulos
de registo dos seus membros que, em conjunto, contenham
as habilitações adequadas e necessárias à execução da
obra a realizar;
c) Os documentos referidos nos n.os 4, 6, 7 e 8 do artigo 81.º devem ser apresentados por todos os seus membros cuja actividade careça da sua titularidade.
2 — Sem prejuízo do disposto na alínea b) do número
anterior, no caso de se tratar de um procedimento de formação de um contrato de empreitada ou de concessão de
obras públicas, todos os membros do agrupamento concorrente que exerçam a actividade da construção devem
apresentar o respectivo alvará ou título de registo emitido
pelo Instituto da Construção e do Imobiliário, I. P.
3 — É aplicável aos membros dos agrupamentos concorrentes o disposto no n.º 5 do artigo 81.º
Artigo 85.º
Notificação da apresentação dos documentos de habilitação

1 — O órgão competente para a decisão de contratar
notifica em simultâneo todos os concorrentes da apresentação dos documentos de habilitação pelo adjudicatário,
indicando o dia em que ocorreu essa apresentação.
2 — Os documentos de habilitação apresentados pelo
adjudicatário devem ser disponibilizados, para consulta de
todos os concorrentes, em plataforma electrónica utilizada
pela entidade adjudicante.
Artigo 86.º
Não apresentação dos documentos de habilitação

1 — A adjudicação caduca se, por facto que lhe seja
imputável, o adjudicatário não apresentar os documentos
de habilitação:
a) No prazo fixado no programa do procedimento;
b) No prazo fixado pelo órgão competente para a decisão
de contratar, no caso previsto no n.º 8 do artigo 81.º;

Falsidade de documentos e declarações

Sem prejuízo da participação à entidade competente para
efeitos de procedimento criminal, a falsificação de qualquer
documento de habilitação ou a prestação culposa de falsas
declarações determina a caducidade da adjudicação, sendo
aplicável o disposto nos n.os 3 e 4 do artigo anterior.
CAPÍTULO IX
Caução
Artigo 88.º
Função da caução

1 — No caso de contratos que impliquem o pagamento
de um preço pela entidade adjudicante, deve ser exigida
ao adjudicatário a prestação de uma caução destinada a
garantir a sua celebração, bem como o exacto e pontual
cumprimento de todas as obrigações legais e contratuais
que assume com essa celebração.
2 — Não é exigível a prestação de caução quando o
preço contratual for inferior a € 200 000.
3 — Quando, no caso previsto no número anterior, não
tenha sido exigida a prestação de caução, pode a entidade
adjudicante, se o considerar conveniente, proceder à retenção de até 10 % do valor dos pagamentos a efectuar, desde
que tal faculdade seja prevista no caderno de encargos.
4 — Pode não ser exigida a prestação de caução, nos termos previstos no programa do procedimento ou no convite,
quando o adjudicatário apresente seguro da execução do
contrato a celebrar, emitido por entidade seguradora, que
cubra o respectivo preço contratual, ou declaração de assunção de responsabilidade solidária com o adjudicatário,
pelo mesmo montante, emitida por entidade bancária, desde
que essa entidade apresente documento comprovativo de
que possui sede ou sucursal em Estado membro da União
Europeia, emitido pela entidade que nesse Estado exerça
a supervisão seguradora ou bancária, respectivamente.
Artigo 89.º
Valor da caução

1 — O valor da caução é de 5 % do preço contratual.
2 — Quando o preço total resultante da proposta adjudicada seja considerado anormalmente baixo, o valor da
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caução a prestar pelo adjudicatário é de 10 % do preço
contratual.
3 — Quando, em contratos que não impliquem o pagamento de um preço pela entidade adjudicante, for exigida
a prestação de caução, o valor desta não pode ser superior
a 2 % do montante correspondente à utilidade económica
imediata do contrato para a entidade adjudicante.
Artigo 90.º
Modo de prestação da caução

1 — O adjudicatário deve prestar a caução no prazo
de 10 dias a contar da notificação prevista no n.º 2 do
artigo 77.º, devendo comprovar essa prestação junto da
entidade adjudicante no dia imediatamente subsequente.
2 — A caução é prestada por depósito em dinheiro ou
em títulos emitidos ou garantidos pelo Estado, ou mediante
garantia bancária ou seguro-caução.
3 — O depósito em dinheiro ou títulos é efectuado em
Portugal, em qualquer instituição de crédito, à ordem da
entidade que for indicada no programa do procedimento,
devendo ser especificado o fim a que se destina.
4 — Quando o depósito for efectuado em títulos, estes
são avaliados pelo respectivo valor nominal, salvo se, nos
últimos três meses, a média da cotação na bolsa de valores
ficar abaixo do par, caso em que a avaliação é feita em
90 % dessa média.
5 — O programa do procedimento deve conter os modelos referentes à caução que venha a ser prestada por garantia bancária, por seguro-caução ou por depósito em
dinheiro ou títulos.
6 — Se o adjudicatário prestar a caução mediante garantia bancária, deve apresentar um documento pelo qual um
estabelecimento bancário legalmente autorizado assegure,
até ao limite do valor da caução, o imediato pagamento de
quaisquer importâncias exigidas pela entidade adjudicante
em virtude do incumprimento de quaisquer obrigações a
que a garantia respeita.
7 — Tratando-se de seguro-caução, o programa do procedimento pode exigir a apresentação de apólice pela qual
uma entidade legalmente autorizada a realizar este seguro
assuma, até ao limite do valor da caução, o encargo de
satisfazer de imediato quaisquer importâncias exigidas
pela entidade adjudicante em virtude do incumprimento
de quaisquer obrigações a que o seguro respeita.
8 — Das condições da garantia bancária ou da apólice
de seguro-caução não pode, em caso algum, resultar uma
diminuição das garantias da entidade adjudicante, nos moldes em que são asseguradas pelas outras formas admitidas
de prestação da caução.
9 — Todas as despesas relativas à prestação da caução
são da responsabilidade do adjudicatário.
Artigo 91.º
Não prestação da caução

1 — A adjudicação caduca se, por facto que lhe seja
imputável, o adjudicatário não prestar, em tempo e nos
termos estabelecidos nos artigos anteriores, a caução que
lhe seja exigida.
2 — No caso previsto no número anterior, o órgão competente para a decisão de contratar deve adjudicar a proposta ordenada em lugar subsequente.
3 — A não prestação da caução pelo adjudicatário, no
caso de empreitadas ou de concessões de obras públicas,

deve ser imediatamente comunicada ao Instituto da Construção e do Imobiliário, I. P.
CAPÍTULO X
Confirmação de compromissos
Artigo 92.º
Prorrogação do prazo para a confirmação de compromissos

A pedido fundamentado do adjudicatário, o órgão competente para a decisão de contratar pode prorrogar o prazo
que tenha sido fixado para a confirmação dos compromissos assumidos por terceiras entidades relativos a atributos
ou a termos ou condições da sua proposta.
Artigo 93.º
Não confirmação de compromissos

1 — A adjudicação caduca se o adjudicatário não confirmar os compromissos referidos no artigo anterior no
prazo fixado para o efeito ou até ao termo da respectiva
prorrogação.
2 — No caso previsto no número anterior, o órgão competente para a decisão de contratar deve adjudicar a proposta ordenada em lugar subsequente.
CAPÍTULO XI
Celebração do contrato
Artigo 94.º
Redução do contrato a escrito

1 — Salvo nos casos previstos no artigo seguinte, o contrato deve ser reduzido a escrito através da elaboração de
um clausulado em suporte papel ou em suporte informático
com a aposição de assinaturas electrónicas.
2 — Salvo disposição em contrário constante do programa do procedimento, as despesas e os encargos inerentes à redução do contrato a escrito são da responsabilidade
da entidade adjudicante, com excepção dos impostos legalmente devidos pelo adjudicatário.
Artigo 95.º
Inexigibilidade e dispensa de redução do contrato a escrito

1 — Salvo previsão expressa no programa do procedimento, não é exigível a redução do contrato a escrito:
a) Quando se trate de contrato de locação ou de aquisição de bens móveis ou de aquisição de serviços cujo preço
contratual não exceda € 10 000;
b) Quando se trate de locar ou de adquirir bens móveis
ou de adquirir serviços ao abrigo de um contrato público
de aprovisionamento;
c) Quando se trate de locar ou de adquirir bens móveis
ou de adquirir serviços nos seguintes termos:
i) O fornecimento dos bens ou a prestação dos serviços
deva ocorrer integralmente no prazo máximo de 20 dias a
contar da data em que o adjudicatário comprove a prestação
da caução ou, se esta não for exigida, da data da notificação
da adjudicação;
ii) A relação contratual se extinga com o fornecimento
dos bens ou com a prestação dos serviços, sem prejuízo

788

Diário da República, 1.ª série — N.º 20 — 29 de Janeiro de 2008

da manutenção de obrigações acessórias que tenham sido
estabelecidas inequivocamente em favor da entidade adjudicante, tais como as de sigilo ou de garantia dos bens ou
serviços adquiridos; e
iii) O contrato não esteja sujeito a fiscalização prévia
do Tribunal de Contas; ou
d) Quando se trate de contrato de empreitada de obras
públicas de complexidade técnica muito reduzida e cujo
preço contratual não exceda € 15 000.
2 — A redução do contrato a escrito pode ser dispensada pelo órgão competente para a decisão de contratar,
mediante decisão fundamentada, quando:
a) A segurança pública interna ou externa o justifique;
b) Seja adoptado um concurso público urgente; ou
c) Por motivos de urgência imperiosa resultante de acontecimentos imprevisíveis pela entidade adjudicante, seja
necessário dar imediata execução ao contrato.
3 — Quando a redução do contrato a escrito não tenha sido exigida ou tenha sido dispensada nos termos
do disposto nos números anteriores, entende-se que o
contrato resulta da conjugação do caderno de encargos
com o conteúdo da proposta adjudicada, não se podendo,
porém, dar início a qualquer aspecto da sua execução
antes de decorrido o prazo de 10 dias a contar da data
da notificação da decisão de adjudicação e, em qualquer
caso, nunca antes da apresentação de todos os documentos
de habilitação exigidos, da comprovação da prestação
da caução, quando esta for devida, e da confirmação
dos compromissos referidos na alínea c) do n.º 2 do artigo 77.º
4 — O prazo de 10 dias previsto no número anterior
não é aplicável quando:
a) Tenha sido adoptado o ajuste directo nos termos do
disposto na alínea a) do artigo 19.º, na alínea a) do n.º 1 do
artigo 20.º ou na alínea a) do n.º 1 do artigo 21.º, ou ainda
ao abrigo do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 24.º;
b) Tenha sido adoptado o procedimento de concurso
público urgente;
c) Se trate da celebração de contrato ao abrigo de acordo
quadro cujos termos abranjam todos os seus aspectos ou
que tenha sido celebrado apenas com uma entidade.
Artigo 96.º
Conteúdo do contrato

1 — Faz parte integrante do contrato, quando este for
reduzido a escrito, um clausulado que deve conter, sob
pena de nulidade daquele, os seguintes elementos:
a) A identificação das partes e dos respectivos representantes, assim como do título a que intervêm, com indicação
dos actos que os habilitem para esse efeito;
b) A indicação do acto de adjudicação e do acto de
aprovação da minuta do contrato;
c) A descrição do objecto do contrato;
d) O preço contratual ou o preço a receber pela entidade
adjudicante ou, na impossibilidade do seu cálculo, os elementos necessários à sua determinação;
e) O prazo de execução das principais prestações objecto
do contrato;
f) Os ajustamentos aceites pelo adjudicatário;
g) A referência à caução prestada pelo adjudicatário;

h) Se for o caso, a classificação orçamental da dotação
por onde será satisfeita a despesa inerente ao contrato, a
realizar no ano económico da celebração do mesmo ou,
no caso de tal despesa se realizar em mais de um ano económico, a indicação da disposição legal habilitante ou do
plano plurianual legalmente aprovado de que o contrato
em causa constitui execução ou ainda do instrumento,
legalmente previsto, que autoriza aquela repartição de
despesa.
2 — Fazem sempre parte integrante do contrato, independentemente da sua redução a escrito:
a) Os suprimentos dos erros e das omissões do caderno
de encargos identificados pelos concorrentes, desde que
esses erros e omissões tenham sido expressamente aceites
pelo órgão competente para a decisão de contratar;
b) Os esclarecimentos e as rectificações relativos ao
caderno de encargos;
c) O caderno de encargos;
d) A proposta adjudicada;
e) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo adjudicatário.
3 — Sempre que a entidade adjudicante considere conveniente, o clausulado do contrato pode também incluir
uma reprodução do caderno de encargos completada por
todos os elementos resultantes dos documentos referidos
nas alíneas a), b), d) e e) do número anterior.
4 — A entidade adjudicante pode excluir expressamente do contrato os termos ou condições constantes
da proposta adjudicada que se reportem a aspectos da
execução do contrato não regulados pelo caderno de
encargos e que não sejam considerados estritamente necessários a essa execução ou sejam considerados desproporcionados.
5 — Em caso de divergência entre os documentos referidos no n.º 2, a prevalência é determinada pela ordem pela
qual são indicados nesse número.
6 — Em caso de divergência entre os documentos referidos no n.º 2 e o clausulado do contrato, prevalecem os
primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de
acordo com o disposto no artigo 99.º e aceites pelo adjudicatário nos termos do disposto no artigo 101.º
Artigo 97.º
Preço contratual

1 — Para efeitos do presente Código, entende-se por
preço contratual o preço a pagar, pela entidade adjudicante, em resultado da proposta adjudicada, pela execução de todas as prestações que constituem o objecto do
contrato.
2 — Está incluído no preço contratual, nomeadamente,
o preço a pagar pela execução das prestações objecto do
contrato na sequência de qualquer prorrogação contratualmente prevista, expressa ou tácita, do respectivo prazo.
3 — Não está incluído no preço contratual o acréscimo
de preço a pagar em resultado de:
a) Modificação objectiva do contrato;
b) Reposição do equilíbrio financeiro prevista na lei
ou no contrato;
c) Prémios por antecipação do cumprimento das prestações objecto do contrato.
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Artigo 98.º
Aprovação da minuta do contrato

1 — Nos casos em que a celebração do contrato implique a sua redução a escrito, a respectiva minuta é aprovada
pelo órgão competente para a decisão de contratar depois
de comprovada a prestação da caução pelo adjudicatário.
2 — Nos casos previstos no número anterior, quando
não haja lugar à prestação de caução, a minuta do contrato é
aprovada pelo órgão competente para a decisão de contratar
em simultâneo com a decisão de adjudicação.
3 — A aprovação da minuta do contrato a celebrar tem
por objectivo verificar se o seu conteúdo está conforme à
decisão de contratar e a todos os documentos que o integram nos termos do disposto nos n.os 2 e 5 do artigo 96.º,
sem prejuízo de serem propostos ajustamentos nos termos
do disposto no artigo seguinte.
4 — Da minuta do contrato devem constar expressamente
os termos ou condições da proposta adjudicada excluídos
do contrato nos termos do disposto no n.º 4 do artigo 96.º

que contrariem ou que não constem dos documentos que
integram o contrato nos termos do disposto nos n.os 2 e
5 do artigo 96.º ou ainda a recusa dos ajustamentos propostos.
2 — No prazo de 10 dias a contar da recepção da reclamação, o órgão que aprovou a minuta do contrato notifica
o adjudicatário da sua decisão, equivalendo o silêncio à
rejeição da reclamação.
3 — Os ajustamentos propostos que tenham sido recusados pelo adjudicatário não fazem parte integrante do
contrato.
Artigo 103.º
Notificação dos ajustamentos ao contrato

Os ajustamentos ao contrato que sejam aceites pelo adjudicatário devem ser notificados a todos os concorrentes
cujas propostas não tenham sido excluídas.
Artigo 104.º

Artigo 99.º

Outorga do contrato

Ajustamentos ao conteúdo do contrato a celebrar

1 — A outorga do contrato deve ter lugar no prazo de 30
dias contados da data da aceitação da minuta ou da decisão
sobre a reclamação, mas nunca antes de:

1 — O órgão competente para a decisão de contratar
pode propor ajustamentos ao conteúdo do contrato a celebrar, desde que estes resultem de exigências de interesse
público e, tratando-se de procedimento em que se tenha
analisado e avaliado mais de uma proposta, seja objectivamente demonstrável que a respectiva ordenação não
seria alterada se os ajustamentos propostos tivessem sido
reflectidos em qualquer das propostas.
2 — Os ajustamentos referidos no número anterior não
podem implicar, em caso algum:
a) A violação dos parâmetros base fixados no caderno
de encargos nem a dos aspectos da execução do contrato a
celebrar por aquele não submetidos à concorrência;
b) A inclusão de soluções contidas em proposta apresentada por outro concorrente.
Artigo 100.º
Notificação da minuta do contrato

1 — Depois de aprovada a minuta do contrato a celebrar,
o órgão competente para a decisão de contratar notifica-a
ao adjudicatário, assinalando expressamente os ajustamentos propostos nos termos do disposto no artigo anterior.
2 — Nos casos em que não haja lugar à prestação de
caução, a minuta do contrato a celebrar deve ser notificada
ao adjudicatário em simultâneo com a decisão de adjudicação, nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 77.º
Artigo 101.º
Aceitação da minuta do contrato

A minuta do contrato a celebrar e os ajustamentos propostos consideram-se aceites pelo adjudicatário quando
haja aceitação expressa ou quando não haja reclamação
nos cinco dias subsequentes à respectiva notificação.
Artigo 102.º
Reclamação da minuta do contrato

1 — As reclamações da minuta do contrato a celebrar
só podem ter por fundamento a previsão de obrigações

a) Decorridos 10 dias contados da data da notificação
da decisão de adjudicação;
b) Apresentados todos os documentos de habilitação
exigidos;
c) Comprovada a prestação da caução, quando esta for
devida, nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 90.º;
d) Confirmados os compromissos referidos na alínea c)
do n.º 2 do artigo 77.º
2 — O disposto na alínea a) do número anterior não é
aplicável quando:
a) Tenha sido adoptado o ajuste directo nos termos do
disposto na alínea a) do artigo 19.º, da alínea a) do n.º 1 do
artigo 20.º ou da alínea a) do n.º 1 do artigo 21.º, ou ainda
ao abrigo do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 24.º;
b) Tenha sido adoptado o procedimento de concurso
público urgente;
c) Se trate da celebração de contrato ao abrigo de acordo
quadro cujos termos abranjam todos os seus aspectos ou
que tenha sido celebrado apenas com uma entidade.
3 — O órgão competente para a decisão de contratar
comunica ao adjudicatário, com a antecedência mínima
de cinco dias, a data, a hora e o local em que ocorrerá a
outorga do contrato.
Artigo 105.º
Não outorga do contrato

1 — A adjudicação caduca se, por facto que lhe seja
imputável, o adjudicatário não comparecer no dia, hora
e local fixados para a outorga do contrato, bem como, no
caso de o adjudicatário ser um agrupamento, se os seus
membros não se tiverem associado nos termos previstos
no n.º 4 do artigo 54.º
2 — Nos casos previstos no número anterior, o adjudicatário perde a caução prestada a favor da entidade adjudicante, devendo o órgão competente para a decisão de
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contratar adjudicar a proposta ordenada em lugar subsequente.
3 — Se, por facto que lhe seja imputável, a entidade
adjudicante não outorgar o contrato no prazo previsto no
n.º 1 do artigo anterior, o adjudicatário pode desvincular-se da proposta, devendo aquela liberar a caução que este
haja prestado, sem prejuízo do direito a ser indemnizado
por todas as despesas e demais encargos em que comprovadamente incorreu com a elaboração da proposta e com
a prestação da caução.
4 — No caso previsto no número anterior, o adjudicatário pode, em alternativa, exigir judicialmente a celebração
do contrato.
5 — No caso de se tratar de um contrato de empreitada
ou de concessão de obras públicas, a não outorga do contrato por parte do adjudicatário deve ser imediatamente
comunicada ao Instituto da Construção e do Imobiliário,
I. P., pela entidade adjudicante.
Artigo 106.º
Representação na outorga do contrato

1 — Na outorga do contrato, a representação das entidades adjudicantes referidas nas alíneas a) a c), e), f) e
g) do n.º 1 do artigo 2.º cabe ao órgão competente para a
decisão de contratar.
2 — No caso das entidades adjudicantes referidas nas
alíneas d) e e) do n.º 1 do artigo 2.º, a representação na
outorga do contrato cabe ao órgão designado no respectivo diploma orgânico ou nos respectivos estatutos, independentemente do órgão que tenha tomado a decisão de
contratar.
3 — Nos casos em que o órgão competente nos termos
do disposto nos números anteriores seja um órgão colegial,
a representação na outorga do contrato cabe ao presidente
desse órgão.
4 — Relativamente às entidades adjudicantes referidas
no n.º 2 do artigo 2.º ou no n.º 1 do artigo 7.º, a representação na outorga do contrato cabe a quem, nos termos
da lei ou dos respectivos estatutos, tiver poderes para as
obrigar.
5 — A competência prevista nos números anteriores
para a representação da entidade adjudicante na outorga
do contrato pode ser delegada nos termos gerais.
CAPÍTULO XII
Relatórios
Artigo 107.º
Informações sobre o procedimento

1 — A entidade adjudicante deve conservar, pelo prazo
de quatro anos a contar da data da celebração do contrato,
todos os documentos relativos ao procedimento de formação que permitam justificar todas as decisões tomadas
e fornecer à Comissão Europeia as informações que esta
solicitar sobre o mesmo, nomeadamente:
a) A decisão de escolha do procedimento e respectivos
fundamentos;
b) A identificação dos candidatos e dos concorrentes;
c) O teor das candidaturas e das propostas apresentadas;
d) A decisão de qualificação e respectivos fundamentos;

e) A decisão de adjudicação e respectivos fundamentos;
f) Os fundamentos da eventual exclusão de candidaturas
e de propostas;
g) As eventuais causas de não adjudicação;
h) O objecto do contrato e o respectivo preço contratual.
2 — O disposto no número anterior é igualmente aplicável a todas as notificações e comunicações.
3 — A entidade adjudicante deve enviar à Comissão
Europeia, a pedido desta, um relatório contendo as informações sobre o procedimento e as decisões nele tomadas.
Artigo 108.º
Relatório de contratação

1 — A entidade adjudicante deve, no prazo de 10 dias a
contar da data da celebração de um contrato de empreitada
ou de concessão de obras públicas, enviar o respectivo
relatório de contratação ao Instituto da Construção e do
Imobiliário, I. P.
2 — O modelo do relatório referido no número anterior
é aprovado por portaria do ministro responsável pela área
das obras públicas.
CAPÍTULO XIII
Delegação de competências
Artigo 109.º
Norma de habilitação

1 — Todas as competências atribuídas pelo presente
Código ao órgão competente para a decisão de contratar
podem ser delegadas, sem prejuízo do disposto na parte
final no n.º 2 do artigo 69.º
2 — As competências atribuídas pelo artigo 37.º ao ministro ou ao membro do Governo Regional responsável
pela área das finanças e ao ministro ou ao membro do
Governo Regional da tutela sectorial só podem ser delegadas em membros do Governo ou do Governo Regional,
consoante o caso.
3 — A delegação da competência para autorização da
despesa inerente ao contrato a celebrar ou, quando o contrato a celebrar não implique o pagamento de um preço pela
entidade adjudicante, a delegação da competência para a
decisão de contratar, implica a delegação das demais competências do órgão competente para a decisão de contratar
atribuídas pelo presente Código, excepto daquelas que o
delegante expressamente reservar para si.
Artigo 110.º
Delegação de competências nos órgãos dos institutos públicos

Quando a entidade adjudicante seja um instituto público
e a competência para a autorização da despesa inerente ao
contrato a celebrar tenha sido exercida pelo ministro ou
pelo membro do Governo Regional da tutela, consideram-se delegadas no respectivo órgão de direcção todas as
competências atribuídas pelo presente Código ao órgão
competente para a decisão de contratar, sem prejuízo de o
delegante poder reservar para si qualquer daquelas competências.
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Artigo 111.º

SECÇÃO II

Delegação das competências do Conselho
de Ministros ou do Conselho do Governo Regional

Regime geral

Quando o órgão competente para a decisão de contratar
seja o Conselho de Ministros ou o Conselho do Governo
Regional, consideram-se delegadas no Primeiro-Ministro
ou no Presidente do Governo Regional, consoante o caso,
todas as competências atribuídas pelo presente Código.

Artigo 114.º

TÍTULO III
Tramitação procedimental
CAPÍTULO I
Ajuste directo
SECÇÃO I
Disposições comuns

Artigo 112.º
Noção de ajuste directo

O ajuste directo é o procedimento em que a entidade
adjudicante convida directamente uma ou várias entidades à sua escolha a apresentar proposta, podendo com
elas negociar aspectos da execução do contrato a celebrar.
Artigo 113.º
Escolha das entidades convidadas

1 — Sem prejuízo do disposto no n.º 1 do artigo 128.º, a
escolha das entidades convidadas a apresentar proposta no
procedimento de ajuste directo cabe ao órgão competente
para a decisão de contratar.
2 — Não podem ser convidadas a apresentar propostas
entidades às quais a entidade adjudicante já tenha adjudicado, no ano económico em curso e nos dois anos económicos anteriores, na sequência de ajuste directo adoptado nos termos do disposto na alínea a) do artigo 19.º, na
alínea a) do n.º 1 do artigo 20.º ou na alínea a) do n.º 1 do
artigo 21.º, consoante o caso, propostas para a celebração
de contratos cujo objecto seja constituído por prestações
do mesmo tipo ou idênticas às do contrato a celebrar, e
cujo preço contratual acumulado seja igual ou superior aos
limites referidos naquelas alíneas.
3 — Para os efeitos do disposto no número anterior,
quando a entidade adjudicante seja o Estado ou uma Região Autónoma, apenas são tidos em conta os contratos
celebrados no âmbito do mesmo gabinete governamental,
serviço central ou serviço periférico de cada ministério ou
secretaria regional, respectivamente.
4 — Para os efeitos do disposto no n.º 2, quando a entidade adjudicante seja um município, são tidos em conta,
autonomamente, os contratos celebrados no âmbito de cada
serviço municipalizado.
5 — Não podem igualmente ser convidadas a apresentar
propostas entidades que tenham executado obras, fornecido
bens móveis ou prestado serviços à entidade adjudicante,
a título gratuito, no ano económico em curso ou nos dois
anos económicos anteriores.

Número de entidades convidadas

1 — A entidade adjudicante pode, sempre que o considere conveniente, convidar a apresentar proposta mais
de uma entidade.
2 — No caso de o ajuste directo ser adoptado ao abrigo
do disposto na alínea g) do n.º 1 do artigo 27.º, a entidade
adjudicante deve convidar a apresentar propostas todos os
adjudicatários do concurso de concepção.
Artigo 115.º
Convite

1 — O programa do procedimento de ajuste directo
é substituído pelo convite à apresentação de proposta, o
qual deve indicar:
a) A entidade adjudicante;
b) O órgão que tomou a decisão de contratar e, no caso
de esta ter sido tomada no uso de delegação ou subdelegação de competência, a qualidade em que aquele decidiu,
com menção das decisões de delegação ou subdelegação
e do local da respectiva publicação;
c) O fundamento da escolha do ajuste directo, quando
seja feita ao abrigo do disposto nos artigos 24.º a 27.º e
31.º a 33.º;
d) Os documentos referidos na alínea c) do n.º 1 do
artigo 57.º, se for o caso;
e) Os documentos que constituem a proposta que podem
ser redigidos em língua estrangeira, nos termos do disposto
no n.º 2 do artigo 58.º;
f) O prazo para a apresentação da proposta;
g) O modo de apresentação da proposta, através de meio
de transmissão escrita e electrónica de dados, se diferente
do previsto no n.º 1 do artigo 62.º;
h) O modo de prestação da caução ou os termos em que
não seja exigida essa prestação de acordo com o disposto
no n.º 4 do artigo 88.º;
i) O valor da caução, quando esta for exigida nos termos
do disposto no n.º 3 do artigo 89.º
2 — Quando for convidada a apresentar proposta mais
de uma entidade, o convite deve também indicar:
a) Se as propostas apresentadas serão objecto de negociação e, em caso afirmativo:
i) Quais os aspectos da execução do contrato a celebrar
que a entidade adjudicante não está disposta a negociar;
ii) Se a negociação decorrerá, parcial ou totalmente, por
via electrónica e os respectivos termos;
b) O critério de adjudicação e os eventuais factores e
subfactores que o densificam, não sendo, porém, necessário
um modelo de avaliação das propostas.
3 — O convite pode indicar, ainda que por referência
ao preço base fixado no caderno de encargos, um valor a
partir do qual o preço total resultante de uma proposta é
considerado anormalmente baixo.
4 — O convite deve ser formulado por escrito e acompanhado do caderno de encargos, podendo ser entregue
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directamente ou enviado por correio ou ainda por qualquer meio de transmissão escrita e electrónica de dados,
devendo a entrega ou o envio ocorrer simultaneamente
quando for convidada a apresentar proposta mais de uma
entidade.
5 — Quando o ajuste directo seja adoptado ao abrigo
do disposto na alínea g) do n.º 1 do artigo 27.º:
a) O critério de adjudicação pode ter em conta a ordenação das propostas efectuada no âmbito do concurso de
concepção;
b) O caderno de encargos deve ser substancialmente
idêntico ao que acompanhou os termos de referência do
concurso de concepção.
Artigo 116.º
Esclarecimentos e rectificação das peças do procedimento

Quando o prazo fixado para a apresentação da proposta
seja inferior a nove dias, os esclarecimentos sobre as peças
do procedimento podem ser prestados e as rectificações
das mesmas podem ser efectuadas até ao dia anterior ao
termo daquele prazo.
Artigo 117.º
Agrupamentos

1 — Pode apresentar proposta num procedimento de
ajuste directo um agrupamento de pessoas singulares ou
colectivas, desde que um dos seus membros tenha sido a
entidade convidada para esse efeito.
2 — A entidade convidada não pode integrar um agrupamento quando o ajuste directo seja adoptado:
a) Nos termos do disposto na alínea a) do artigo 19.º,
na alínea a) do n.º 1 do artigo 20.º ou na alínea a) do n.º 1
do artigo 21.º; ou
b) Para a formação de um contrato ao abrigo de um
acordo quadro.
Artigo 118.º
Negociações

1 — Quando tiver sido tempestivamente apresentada
mais de uma proposta e do convite constar a indicação prevista na primeira parte da alínea a) do n.º 2 do artigo 115.º,
há lugar a uma fase de negociação, a qual é conduzida
pelo júri.
2 — As negociações devem incidir sobre os atributos
das propostas.
Artigo 119.º
Representação dos concorrentes nas sessões de negociação

Os concorrentes devem fazer-se representar nas sessões
de negociação pelos seus representantes legais ou pelos
representantes comuns dos agrupamentos concorrentes,
se existirem, podendo ser acompanhados por técnicos por
eles indicados.
Artigo 120.º
Formalidades a observar

1 — O júri notifica os concorrentes, com uma antecedência mínima de três dias, da data, da hora e do local da

primeira sessão de negociações, agendando as restantes
sessões nos termos que tiver por convenientes.
2 — Na notificação referida no número anterior o júri
deve indicar o formato adoptado para as negociações,
nomeadamente se decorrem em separado ou em conjunto
com os diversos concorrentes, podendo, porém, a qualquer momento, alterar esse formato, desde que os informe
previamente.
3 — De cada sessão de negociações é lavrada acta, a
qual deve ser assinada pelos membros presentes do júri e
pelos representantes presentes dos concorrentes, devendo
fazer-se menção da recusa de algum destes em assiná-la.
4 — Os concorrentes devem ter idênticas oportunidades
de propor, de aceitar e de contrapor modificações das respectivas propostas durante as sessões de negociação.
5 — As actas e quaisquer outras informações ou comunicações, escritas ou orais, prestadas pelos concorrentes à
entidade adjudicante devem manter-se sigilosas durante a
fase de negociação.
Artigo 121.º
Versões finais das propostas

1 — Quando o júri der por terminada a negociação,
notifica imediatamente os concorrentes para, em prazo
por ele para o efeito fixado, apresentarem as versões finais
integrais das propostas, as quais não podem conter atributos
diferentes dos constantes das respectivas versões iniciais
no que respeita aos aspectos da execução do contrato a
celebrar que a entidade adjudicante tenha indicado não
estar disposta a negociar.
2 — Depois de entregues as versões finais das propostas, não podem as mesmas ser objecto de quaisquer
alterações.
Artigo 122.º
Relatório preliminar

1 — Após a análise das versões iniciais e finais das
propostas e a aplicação do critério de adjudicação, o júri
elabora fundamentadamente um relatório preliminar, no
qual deve propor a ordenação das mesmas.
2 — No relatório preliminar a que se refere o número
anterior, o júri deve também propor, fundamentadamente, a
exclusão das propostas por qualquer dos motivos previstos
nos n.os 2 e 3 do artigo 146.º, aplicáveis com as necessárias
adaptações, bem como das que sejam apresentadas em
violação do disposto na parte final do n.º 1 do artigo anterior.
3 — Do relatório preliminar deve ainda constar referência aos esclarecimentos prestados pelos concorrentes
nos termos do disposto no artigo 72.º
Artigo 123.º
Audiência prévia

1 — Elaborado o relatório preliminar referido no artigo anterior, o júri envia-o a todos os concorrentes, fixando-lhes um prazo, não inferior a cinco dias, para que se pronunciem, por escrito, ao abrigo do direito de audiência prévia.
2 — Durante a fase de audiência prévia, os concorrentes têm acesso às actas das sessões de negociação com os
demais concorrentes e às informações e comunicações escritas de qualquer natureza que estes tenham prestado, bem
como às versões finais integrais das propostas apresentadas.
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Artigo 124.º
Relatório final

1 — Cumprido o disposto no artigo anterior, o júri elabora um relatório final fundamentado, no qual pondera as
observações dos concorrentes efectuadas ao abrigo do direito
de audiência prévia, mantendo ou modificando o teor e as
conclusões do relatório preliminar, podendo ainda propor a
exclusão de propostas se verificar, nesta fase, a ocorrência
de qualquer dos motivos previstos no n.º 2 do artigo 146.º
2 — No caso previsto na parte final do número anterior,
bem como quando do relatório final resulte uma alteração
da ordenação das propostas constante do relatório preliminar, o júri procede a nova audiência prévia, nos termos
previstos no artigo anterior, restrita aos concorrentes interessados, sendo subsequentemente aplicável o disposto
no número anterior.
3 — O relatório final, juntamente com os demais documentos que compõem o processo de ajuste directo, é
enviado ao órgão competente para a decisão de contratar.
4 — Cabe ao órgão competente para a decisão de contratar decidir sobre a aprovação de todas as propostas
contidas no relatório final, nomeadamente para efeitos de
adjudicação.
Artigo 125.º
Adjudicação no caso de apresentação de uma única proposta

1 — Quando tenha sido apresentada uma única proposta, compete aos serviços da entidade adjudicante pedir
esclarecimentos sobre a mesma e submeter o projecto da
decisão de adjudicação ao órgão competente para a decisão
de contratar.
2 — No caso previsto no número anterior, não há lugar
às fases de negociação e de audiência prévia, nem à elaboração dos relatórios preliminar e final, podendo, porém,
o concorrente ser convidado a melhorar a sua proposta.
Artigo 126.º
Apresentação de documentos de habilitação

1 — Ao ajuste directo não é aplicável o disposto no
artigo 81.º, podendo, porém, o órgão competente para a
decisão de contratar exigir ao adjudicatário a apresentação
de qualquer dos documentos de habilitação nele previstos.
2 — O adjudicatário deve apresentar documento comprovativo de que não se encontra na situação prevista na
alínea i) do artigo 55.º
3 — No caso de se tratar de ajuste directo para a formação de um contrato de empreitada de obras públicas, o
adjudicatário deve apresentar o documento de habilitação
previsto na segunda parte do n.º 2 ou na alínea a) do n.º 5
do artigo 81.º, consoante o caso.
4 — Juntamente com a decisão de adjudicação, o órgão
competente para a decisão de contratar deve fixar um
prazo razoável para o adjudicatário apresentar qualquer
dos documentos de habilitação referidos nos números anteriores, sendo aplicável, com as necessárias adaptações,
o disposto no artigo 86.º
Artigo 127.º
Publicitação e eficácia do contrato

1 — A celebração de quaisquer contratos na sequência
de ajuste directo deve ser publicitada, pela entidade adju-

dicante, no portal da Internet dedicado aos contratos públicos através de uma ficha conforme modelo constante do
anexo III do presente Código e do qual faz parte integrante.
2 — A publicitação referida no número anterior é condição de eficácia do respectivo contrato, independentemente
da sua redução ou não a escrito, nomeadamente para efeitos
de quaisquer pagamentos.
SECÇÃO III
Regime simplificado

Artigo 128.º
Tramitação

1 — No caso de se tratar de ajuste directo para a formação de um contrato de aquisição ou locação de bens móveis
ou de aquisição de serviços cujo preço contratual não seja
superior a € 5000, a adjudicação pode ser feita pelo órgão
competente para a decisão de contratar, directamente sobre
uma factura ou um documento equivalente apresentado
pela entidade convidada.
2 — À decisão de adjudicação prevista no número anterior está subjacente a decisão de contratar e a decisão
de escolha do ajuste directo nos termos do disposto na
alínea a) do n.º 1 do artigo 20.º
3 — O procedimento de ajuste directo regulado na presente secção está dispensado de quaisquer outras formalidades previstas no presente Código, incluindo as relativas à celebração do contrato e à publicitação prevista no
artigo anterior.
Artigo 129.º
Prazo e preços

Nos contratos celebrados na sequência do ajuste directo
regulado na presente secção:
a) O prazo de vigência não pode ter duração superior
a um ano a contar da decisão de adjudicação nem pode
ser prorrogado, sem prejuízo da existência de obrigações
acessórias que tenham sido estabelecidas inequivocamente
em favor da entidade adjudicante, tais como as de sigilo
ou de garantia dos bens ou serviços adquiridos;
b) O preço contratual não é passível de revisão.
CAPÍTULO II
Concurso público
SECÇÃO I
Anúncio e peças do concurso

Artigo 130.º
Anúncio

1 — O concurso público é publicitado no Diário da República através de anúncio conforme modelo aprovado por
portaria dos ministros responsáveis pela edição do Diário da
República e pelas áreas das finanças e das obras públicas.
2 — O anúncio referido no número anterior ou um resumo dos seus elementos mais importantes pode ser posteriormente divulgado por qualquer outro meio considerado
conveniente, nomeadamente através da sua publicação em
plataforma electrónica utilizada pela entidade adjudicante.
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Artigo 131.º
Anúncio no Jornal Oficial da União Europeia

1 — Quando a entidade adjudicante pretenda publicitar
o concurso público no Jornal Oficial da União Europeia
deve fazê-lo através de um anúncio conforme modelo
constante do anexo II do Regulamento (CE) n.º 1564/2005,
da Comissão, de 7 de Setembro.
2 — No caso de se tratar de um contrato de concessão
de obras públicas, independentemente do preço base fixado
no caderno de encargos, deve ser sempre publicado no
Jornal Oficial da União Europeia um anúncio do concurso
público, conforme modelo constante do anexo X do Regulamento (CE) n.º 1564/2005, da Comissão, de 7 de Setembro.
3 — Quando o contrato a celebrar diga directa e principalmente respeito a uma ou a várias das actividades exercidas nos sectores da água, da energia, dos transportes e
dos serviços postais pelas entidades adjudicantes referidas
no n.º 1 do artigo 7.º, o anúncio a que se refere o número
anterior deve ser conforme modelo constante do anexo
V do Regulamento (CE) n.º 1564/2005, da Comissão, de
7 de Setembro.
4 — Os anúncios previstos nos números anteriores devem ser enviados ao Serviço das Publicações Oficiais das
Comunidades Europeias através de meios electrónicos,
conforme formato e modalidades de transmissão indicados no portal da Internet http://simap.eu.int, ou através de
qualquer outro meio, caso em que o respectivo conteúdo
deve limitar-se a cerca de 650 palavras.
5 — Deve ser junto ao processo de concurso documento
comprovativo da data do envio do anúncio para publicação
no Jornal Oficial da União Europeia.
6 — A publicação do anúncio no Jornal Oficial da
União Europeia não dispensa a publicação do anúncio
referido no n.º 1 do artigo anterior.
7 — O envio para publicação dos anúncios referidos no
número anterior deve ocorrer em simultâneo.
8 — Não há lugar à publicitação do concurso público
no Jornal Oficial da União Europeia no caso de se tratar
de um procedimento de formação de um contrato:
a) Relativamente ao qual o Regulamento (CE)
n.º 1564/2005, da Comissão, de 7 de Setembro, não disponha de modelo próprio;
b) De concessão de obras públicas, quando diga directa
e principalmente respeito a uma ou a várias das actividades
exercidas nos sectores da água, da energia, dos transportes
e dos serviços postais pelas entidades adjudicantes referidas no n.º 1 do artigo 7.º
Artigo 132.º
Programa do concurso

1 — O programa do concurso público deve indicar:
a) A identificação do concurso;
b) A entidade adjudicante;
c) O órgão que tomou a decisão de contratar e, no caso
de esta ter sido tomada no uso de delegação ou subdelegação de competência, a qualidade em que aquele decidiu,
com menção das decisões de delegação ou subdelegação
e do local da respectiva publicação;
d) O fundamento da escolha do concurso público, quando seja feita ao abrigo do disposto no artigo 28.º;
e) O órgão competente para prestar esclarecimentos;

f) Os documentos de habilitação, directamente relacionados com o objecto do contrato a celebrar, a apresentar
nos termos do disposto no n.º 6 do artigo 81.º;
g) O prazo para a apresentação dos documentos de habilitação pelo adjudicatário;
h) Os documentos referidos na alínea c) do n.º 1 do
artigo 57.º, se for o caso;
i) Os documentos que constituem a proposta que podem
ser redigidos em língua estrangeira, nos termos do disposto
no n.º 2 do artigo 58.º;
j) Se é admissível a apresentação de propostas variantes
e o número máximo de propostas variantes admitidas;
l) O prazo para a apresentação das propostas;
m) O prazo da obrigação de manutenção das propostas,
quando superior ao previsto no artigo 65.º;
n) O critério de adjudicação, bem como, quando for
adoptado o da proposta economicamente mais vantajosa,
o modelo de avaliação das propostas, explicitando claramente os factores e os eventuais subfactores relativos aos
aspectos da execução do contrato a celebrar submetidos
à concorrência pelo caderno de encargos, os valores dos
respectivos coeficientes de ponderação e, relativamente a
cada um dos factores ou subfactores elementares, a respectiva escala de pontuação, bem como a expressão matemática ou o conjunto ordenado de diferentes atributos
susceptíveis de serem propostos que permita a atribuição
das pontuações parciais;
o) O modo de prestação da caução ou os termos em que
não seja exigida essa prestação de acordo com o disposto
no n.º 4 do artigo 88.º;
p) O valor da caução, quando esta for exigida nos termos
do disposto no n.º 3 do artigo 89.º;
q) A possibilidade de adopção de um ajuste directo nos
termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 27.º, quando for o caso.
2 — O programa do concurso pode indicar, ainda que
por referência ao preço base fixado no caderno de encargos,
um valor a partir do qual o preço total resultante de uma
proposta é considerado anormalmente baixo.
3 — O programa do concurso pode prever adjudicações
de propostas por lotes, devendo, nesse caso, identificar as
regras específicas aplicáveis a cada lote.
4 — O programa do concurso pode ainda conter quaisquer regras específicas sobre o procedimento de concurso
público consideradas convenientes pela entidade adjudicante, desde que não tenham por efeito impedir, restringir
ou falsear a concorrência.
5 — Para a formação de contratos que digam directa e
principalmente respeito a uma ou a várias das actividades
exercidas nos sectores da água, da energia, dos transportes
e dos serviços postais pelas entidades adjudicantes referidas no n.º 1 do artigo 7.º, o programa do concurso pode
conter regras destinadas a proteger o carácter confidencial das informações contidas nas peças do procedimento.
6 — As normas do programa do concurso prevalecem
sobre quaisquer indicações constantes dos anúncios com
elas desconformes.
Artigo 133.º
Consulta e fornecimento das peças do procedimento

1 — O programa do concurso e o caderno de encargos
devem estar disponíveis nos serviços da entidade adjudicante, para consulta dos interessados, desde o dia da
publicação do anúncio, nos termos do disposto no n.º 1
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do artigo 130.º, até ao termo do prazo fixado para a apresentação das propostas.
2 — As peças do concurso devem ser integralmente
disponibilizadas, de forma directa, no portal da Internet
dedicado aos contratos públicos ou em plataforma electrónica utilizada pela entidade adjudicante.
3 — A disponibilização das peças do concurso a que se
refere o número anterior pode depender do pagamento à
entidade adjudicante de um preço adequado.
4 — Os serviços da entidade adjudicante devem registar o nome e o endereço electrónico dos interessados que
adquiram as peças do concurso.
5 — A aquisição das peças do concurso não constitui,
em caso algum, condição de participação no mesmo.
6 — Quando, por qualquer motivo, o programa do concurso ou o caderno de encargos não tiverem sido disponibilizados, nos termos do disposto no n.º 2, desde o dia da
publicação do anúncio referido no n.º 1 do artigo 130.º, o
prazo fixado para a apresentação das propostas deve ser
prorrogado, a pedido dos interessados, no mínimo por
período equivalente ao do atraso verificado.
7 — A decisão de prorrogação prevista no número anterior cabe ao órgão competente para a decisão de contratar e
deve ser junta às peças do procedimento e notificada a todos os interessados que as tenham adquirido, publicando-se
imediatamente aviso daquela decisão, nos mesmos termos
em que foi publicitado o anúncio do procedimento.
Artigo 134.º
Devolução do preço pago pela disponibilização
das peças do concurso

O preço pago à entidade adjudicante pela disponibilização das peças do concurso é devolvido aos concorrentes
que o requeiram quando:
a) As respectivas propostas não sejam excluídas ou
retiradas;
b) O órgão competente para a decisão de contratar decida
não adjudicar com fundamento no disposto nas alíneas c)
e d) do n.º 1 do artigo 79.º;
c) O órgão competente para a decisão de contratar revogar esta decisão com fundamento no n.º 2 do artigo 80.º;
d) O concorrente fique objectivamente impedido de
celebrar o contrato na sequência da rectificação ou da
expressa aceitação de erros ou omissões das peças do
concurso.

referido no número anterior pode ser reduzido em até
11 dias.
Artigo 136.º
Prazos mínimos para a apresentação das propostas
em concursos públicos com publicidade internacional

1 — Quando o anúncio do concurso público seja publicado no Jornal Oficial da União Europeia, não pode ser
fixado um prazo para a apresentação das propostas inferior
a 47 dias a contar da data do envio desse anúncio ao Serviço
de Publicações Oficiais das Comunidades Europeias.
2 — Quando tenha sido publicado o anúncio de pré-informação previsto no artigo 34.º ou o anúncio periódico
indicativo previsto no artigo 35.º, e desde que o mesmo
contemple as prestações objecto do contrato a celebrar, o
prazo mínimo referido no número anterior é de 36 dias,
podendo ser de 22 dias desde que:
a) O anúncio de pré-informação ou o anúncio periódico
indicativo tenha sido enviado para publicação com uma
antecedência mínima de 52 dias e máxima de 12 meses
em relação à data do envio do anúncio previsto no número
anterior; e
b) O anúncio de pré-informação ou o anúncio periódico
indicativo tenha incluído todas as informações, disponíveis à data da sua publicação, exigidas, respectivamente,
pelo anexo II ou pelo anexo v do Regulamento (CE)
n.º 1564/2005, da Comissão, de 7 de Setembro.
3 — Os prazos mínimos para a apresentação das propostas previstos nos números anteriores podem ser reduzidos em até sete dias quando o anúncio referido no n.º 1
for preparado e enviado por meios electrónicos conforme
formato e modalidades de transmissão indicados no portal
da Internet http://simap.eu.int.
4 — Quando o contrato a celebrar diga directa e principalmente respeito a uma ou a várias das actividades exercidas nos sectores da água, da energia, dos transportes e dos
serviços postais pelas entidades adjudicantes referidas no
n.º 1 do artigo 7.º, o prazo mínimo para a apresentação das
propostas, de 22 dias, previsto no n.º 2, pode ser reduzido
nos termos previstos no n.º 3.
Artigo 137.º
Retirada da proposta

Artigo 135.º

1 — Até ao termo do prazo fixado para a apresentação
das propostas, os interessados que já as tenham apresentado podem retirá-las, bastando comunicarem tal facto à
entidade adjudicante.
2 — O exercício da faculdade prevista no número anterior não prejudica o direito de apresentação de nova
proposta dentro daquele prazo.

Prazo mínimo para a apresentação das propostas
em concursos públicos sem publicidade internacional

Artigo 138.º

SECÇÃO II
Apresentação das propostas

1 — Quando o anúncio do concurso público não seja
publicado no Jornal Oficial da União Europeia, não pode
ser fixado um prazo para a apresentação das propostas inferior a 9 dias ou, no caso de se tratar de um procedimento de
formação de um contrato de empreitada de obras públicas,
a 20 dias, a contar da data do envio, para publicação, do
anúncio previsto no n.º 1 do artigo 130.º
2 — Em caso de manifesta simplicidade dos trabalhos
necessários à realização da obra, o prazo mínimo de 20 dias

Lista dos concorrentes e consulta das propostas apresentadas

1 — O júri, no dia imediato ao termo do prazo fixado
para a apresentação das propostas, procede à publicitação
da lista dos concorrentes na plataforma electrónica utilizada pela entidade adjudicante.
2 — Mediante a atribuição de um login e de uma password aos concorrentes incluídos na lista é facultada a
consulta, directamente na plataforma electrónica referida
no número anterior, de todas as propostas apresentadas.
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3 — O interessado que não tenha sido incluído na lista
dos concorrentes pode reclamar desse facto, no prazo de
três dias contados da publicitação da lista, devendo para o
efeito apresentar comprovativo da tempestiva apresentação
da sua proposta.
4 — Caso a reclamação prevista no número anterior seja
deferida mas não se encontre a proposta do reclamante,
o júri fixa-lhe um novo prazo para a apresentar, sendo
aplicável, com as necessárias adaptações, o disposto nos
n.os 1 e 2.
SECÇÃO III
Avaliação das propostas

Artigo 139.º
Modelo de avaliação das propostas

1 — No caso de o critério de adjudicação adoptado ser
o da proposta economicamente mais vantajosa, o modelo
de avaliação das propostas deve ser elaborado de acordo
com o disposto nos n.os 2 a 4.
2 — A pontuação global de cada proposta, expressa
numericamente, corresponde ao resultado da soma das
pontuações parciais obtidas em cada factor ou subfactor
elementar, multiplicadas pelos valores dos respectivos
coeficientes de ponderação.
3 — Para cada factor ou subfactor elementar deve ser
definida uma escala de pontuação através de uma expressão
matemática ou em função de um conjunto ordenado de
diferentes atributos susceptíveis de serem propostos para
o aspecto da execução do contrato submetido à concorrência pelo caderno de encargos respeitante a esse factor
ou subfactor.
4 — Na elaboração do modelo de avaliação das propostas não podem ser utilizados quaisquer dados que dependam, directa ou indirectamente, dos atributos das propostas
a apresentar, com excepção dos da proposta a avaliar.
5 — As pontuações parciais de cada proposta são atribuídas pelo júri através da aplicação da expressão matemática
referida no n.º 3 ou, quando esta não existir, através de um
juízo de comparação do respectivo atributo com o conjunto
ordenado referido no mesmo número.
SECÇÃO IV
Leilão electrónico

Artigo 140.º
Âmbito

1 — No caso de contratos de locação ou de aquisição
de bens móveis ou de contratos de aquisição de serviços, a
entidade adjudicante pode recorrer a um leilão electrónico
que consiste num processo interactivo baseado num dispositivo electrónico destinado a permitir aos concorrentes
melhorar progressivamente os atributos das respectivas
propostas, depois de avaliadas, obtendo-se a sua nova
pontuação global através de um tratamento automático.
2 — Só podem ser objecto de um leilão electrónico os
atributos das propostas, desde que:
a) O caderno de encargos fixe os parâmetros base dos
respectivos aspectos da execução do contrato a celebrar
submetidos à concorrência; e

b) Tais atributos sejam definidos apenas quantitativamente.
3 — A entidade adjudicante não pode utilizar o leilão
electrónico de forma abusiva ou de modo a impedir, restringir ou falsear a concorrência.
Artigo 141.º
Indicações relativas ao leilão electrónico

Quando a entidade adjudicante decidir utilizar um leilão
electrónico, o programa do concurso deve indicar, para
além dos elementos referidos no artigo 132.º:
a) Os atributos das propostas objecto do leilão electrónico;
b) As condições em que os concorrentes podem propor
novos valores relativos aos atributos das propostas objecto
do leilão electrónico, nomeadamente as diferenças mínimas
exigidas entre licitações;
c) Outras regras de funcionamento do leilão electrónico;
d) As informações relativas ao dispositivo electrónico
a utilizar e às modalidades e especificações técnicas de
ligação dos concorrentes ao mesmo.
Artigo 142.º
Convite

1 — Todos os concorrentes são simultaneamente convidados pela entidade adjudicante, por via electrónica, a
participar no leilão electrónico.
2 — O convite previsto no número anterior deve indicar:
a) A pontuação global e a ordenação da proposta do
concorrente convidado;
b) A data e a hora de início do leilão;
c) O modo de encerramento do leilão.
Artigo 143.º
Regras do leilão electrónico

1 — Não pode ser dado início ao leilão electrónico antes
de decorridos, pelo menos, dois dias a contar da data do
envio dos convites.
2 — O dispositivo electrónico utilizado deve permitir
informar permanentemente todos os concorrentes acerca
da pontuação global e da ordenação de todas as propostas,
bem como dos novos valores relativos aos atributos das
propostas objecto do leilão.
Artigo 144.º
Confidencialidade

No decurso do leilão electrónico, a entidade adjudicante
não pode divulgar, directa ou indirectamente, a identidade
dos concorrentes que nele participam.
Artigo 145.º
Modos de encerramento do leilão electrónico

1 — A entidade adjudicante pode encerrar o leilão electrónico:
a) Na data e hora previamente fixadas no convite para
participação no leilão electrónico; ou
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b) Quando, decorrido o prazo máximo contado da recepção da última licitação, não receber novos valores
correspondentes às diferenças mínimas exigidas entre
licitações.
2 — O prazo máximo referido na alínea b) do número
anterior deve ser fixado no convite para participação no
leilão electrónico.
SECÇÃO V
Preparação da adjudicação

Artigo 146.º

número máximo admitido pelo programa de concurso, de
acordo com o disposto na alínea j) do n.º 1 do artigo 132.º,
o júri deve também propor a exclusão de todas as propostas
por ele apresentadas.
4 — Do relatório preliminar deve ainda constar referência aos esclarecimentos prestados pelos concorrentes
nos termos do disposto no artigo 72.º
5 — Quando, nos termos do disposto na secção seguinte,
seja adoptada uma fase de negociação aberta a todos os
concorrentes cujas propostas não sejam excluídas, o júri
não deve aplicar o critério de adjudicação nem propor
a ordenação das propostas no relatório preliminar para
efeitos do disposto no n.º 1.

Relatório preliminar

Artigo 147.º

1 — Após a análise das propostas, a utilização de um
leilão electrónico e a aplicação do critério de adjudicação
constante do programa do concurso, o júri elabora fundamentadamente um relatório preliminar, no qual deve
propor a ordenação das mesmas.
2 — No relatório preliminar a que se refere o número
anterior, o júri deve também propor, fundamentadamente,
a exclusão das propostas:

Audiência prévia

a) Que tenham sido apresentadas depois do termo fixado
para a sua apresentação;
b) Que sejam apresentadas por concorrentes em violação
do disposto no n.º 2 do artigo 54.º;
c) Que sejam apresentadas por concorrentes relativamente aos quais ou, no caso de agrupamentos concorrentes,
relativamente a qualquer dos seus membros, a entidade
adjudicante tenha conhecimento que se verifica alguma
das situações previstas no artigo 55.º;
d) Que não sejam constituídas por todos os documentos
exigidos nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 57.º;
e) Que não cumpram o disposto nos n.os 4 e 5 do artigo 57.º ou nos n.os 1 e 2 do artigo 58.º;
f) Que sejam apresentadas como variantes quando estas
não sejam admitidas pelo programa do concurso, ou em
número superior ao número máximo por ele admitido;
g) Que sejam apresentadas como variantes quando, apesar de estas serem admitidas pelo programa do concurso,
não seja apresentada a proposta base;
h) Que sejam apresentadas como variantes quando seja
proposta a exclusão da respectiva proposta base;
i) Que violem o disposto no n.º 7 do artigo 59.º;
j) Que, identificando erros ou omissões das peças do
procedimento, não cumpram o disposto no n.º 7 do artigo 61.º;
l) Que não observem as formalidades do modo de apresentação das propostas fixadas nos termos do disposto no
artigo 62.º;
m) Que sejam constituídas por documentos falsos ou
nas quais os concorrentes prestem culposamente falsas
declarações;
n) Que sejam apresentadas por concorrentes em violação
do disposto nas regras referidas no n.º 4 do artigo 132.º,
desde que o programa do concurso assim o preveja expressamente;
o) Cuja análise revele alguma das situações previstas
no n.º 2 do artigo 70.º
3 — Quando o mesmo concorrente apresente mais de
uma proposta, em violação do disposto no n.º 7 do artigo 59.º, ou um número de propostas variantes superior ao

Elaborado o relatório preliminar, o júri procede à audiência prévia nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 123.º
Artigo 148.º
Relatório final

1 — Cumprido o disposto no artigo anterior, o júri elabora um relatório final fundamentado, no qual pondera
as observações dos concorrentes efectuadas ao abrigo do
direito de audiência prévia, mantendo ou modificando o
teor e as conclusões do relatório preliminar, podendo ainda
propor a exclusão de qualquer proposta se verificar, nesta
fase, a ocorrência de qualquer dos motivos previstos no
n.º 2 do artigo 146.º
2 — No caso previsto na parte final do número anterior,
bem como quando do relatório final resulte uma alteração
da ordenação das propostas constante do relatório preliminar, o júri procede a nova audiência prévia, nos termos
previstos no artigo anterior, sendo subsequentemente aplicável o disposto no número anterior.
3 — O relatório final, juntamente com os demais documentos que compõem o processo de concurso, é enviado
ao órgão competente para a decisão de contratar.
4 — Cabe ao órgão competente para a decisão de contratar decidir sobre a aprovação de todas as propostas
contidas no relatório final, nomeadamente para efeitos
de adjudicação ou para efeitos de selecção das propostas
ou dos concorrentes para a fase de negociação quando,
nos termos do disposto na secção seguinte, seja adoptada
essa fase.
SECÇÃO VI
Fase de negociação das propostas

Artigo 149.º
Âmbito

1 — No caso de contratos de concessão de obras públicas ou de concessão de serviços públicos, a entidade
adjudicante pode adoptar uma fase de negociação das
propostas.
2 — A fase de negociação das propostas pode ser restringida aos concorrentes cujas propostas sejam ordenadas
nos primeiros lugares ou aberta a todos os concorrentes
cujas propostas não sejam excluídas.
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Artigo 150.º

Artigo 154.º

Indicações relativas à fase de negociação

Segundo relatório final

1 — Quando a entidade adjudicante decidir adoptar
uma fase de negociação das propostas, o programa do
concurso deve indicar, para além dos elementos referidos
no artigo 132.º:

Ao segundo relatório final é aplicável, com as necessárias adaptações, o disposto no artigo 148.º

a) Se a negociação é restringida aos concorrentes cujas
propostas foram ordenadas nos primeiros lugares e, nesse
caso, qual o número mínimo e máximo de propostas ou
de concorrentes a seleccionar;
b) Quais os aspectos da execução do contrato a celebrar
que a entidade adjudicante não está disposta a negociar;
c) Se a negociação decorrerá, parcial ou totalmente, por
via electrónica e os respectivos termos.

SECÇÃO VII
Concurso público urgente

Artigo 155.º
Âmbito e pressupostos

Em caso de urgência na celebração de um contrato de
locação ou de aquisição de bens móveis ou de aquisição
de serviços de uso corrente para a entidade adjudicante,
pode adoptar-se o procedimento de concurso público nos
termos previstos na presente secção, desde que:

2 — Em alternativa à indicação prevista na alínea a)
do número anterior, o programa do concurso pode reservar, para o termo da fase de avaliação das propostas, a
possibilidade de o órgão competente para a decisão de
contratar adoptar uma fase de negociação restringida aos
concorrentes cujas propostas foram ordenadas nos primeiros lugares.
Artigo 151.º

a) O valor do contrato a celebrar seja inferior aos referidos na alínea b) do n.º 1 e no n.º 2 do artigo 20.º, consoante
o caso; e
b) O critério de adjudicação seja o do mais baixo preço.

Remissão

Tramitação

À negociação e à apresentação das versões finais integrais das propostas é aplicável o disposto no n.º 2 do
artigo 118.º e nos artigos 119.º a 121.º, sem prejuízo do
disposto na presente secção.

1 — O procedimento de concurso público urgente rege-se, com as necessárias adaptações, pelas disposições que
regulam o concurso público, em tudo o que não esteja
especialmente previsto nos artigos seguintes ou que com
eles seja incompatível.
2 — Ao procedimento de concurso público urgente não
é aplicável, nomeadamente, o disposto nos artigos 50.º,
61.º, 64.º, 67.º a 69.º, 72.º, 88.º a 91.º, 133.º, 138.º e 146.º
a 154.º
Artigo 157.º

Artigo 152.º
Segundo relatório preliminar

1 — Após a análise das versões finais das propostas
e a aplicação do critério de adjudicação, o júri elabora
fundamentadamente um segundo relatório preliminar, no
qual deve propor a ordenação das mesmas, podendo ainda
propor a exclusão de qualquer proposta se verificar, nesta
fase, a ocorrência de qualquer dos motivos previstos no
n.º 2 do artigo 146.º
2 — O júri deve também propor a exclusão das versões
finais das propostas que sejam apresentadas em violação
do disposto na parte final do n.º 1 do artigo 121.º
3 — Quando seja adoptada uma fase de negociação restringida aos concorrentes cujas propostas sejam ordenadas
nos primeiros lugares, o júri deve ainda propor a exclusão
das versões finais cuja pontuação global seja inferior à das
respectivas versões iniciais.
4 — No caso previsto no número anterior, bem como
no caso de o júri propor a exclusão das versões finais
das propostas por ocorrer qualquer dos motivos previstos
no n.º 2 do artigo 146.º, ou ainda no caso de não serem
apresentadas versões finais das propostas, as respectivas
versões iniciais mantêm-se para efeitos de adjudicação.
Artigo 153.º
Audiência prévia

Durante a fase de audiência prévia, cada concorrente
tem acesso às actas das sessões de negociação com os
demais concorrentes e às informações e comunicações
escritas de qualquer natureza que estes tenham prestado à
entidade adjudicante, bem como às versões finais integrais
das propostas apresentadas.

Artigo 156.º

Anúncio

1 — O concurso público urgente é publicitado no Diário da República através de anúncio conforme modelo
aprovado por portaria dos ministros responsáveis pela
edição do Diário da República e pelas áreas das finanças
e das obras públicas.
2 — O programa do concurso e o caderno de encargos
constam do anúncio previsto no número anterior.
Artigo 158.º
Prazo mínimo para a apresentação das propostas

O prazo mínimo para a apresentação das propostas é de
vinte e quatro horas, desde que estas decorram integralmente em dias úteis.
Artigo 159.º
Prazo da obrigação de manutenção das propostas

O prazo da obrigação de manutenção das propostas é de
10 dias, não havendo lugar a qualquer prorrogação.
Artigo 160.º
Adjudicação

1 — Da decisão de adjudicação devem constar os motivos da exclusão de propostas enumerados nos n.os 2 e 3
do artigo 146.º
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2 — No caso de o mais baixo preço constar de mais de
uma proposta, deve ser adjudicada aquela que tiver sido
apresentada mais cedo.
Artigo 161.º
Prazo para a apresentação dos documentos de habilitação

Sem prejuízo de o programa do procedimento poder
fixar um prazo inferior, o adjudicatário deve apresentar os
documentos de habilitação exigidos no prazo de dois dias
a contar da data da notificação da adjudicação.
CAPÍTULO III
Concurso limitado por prévia qualificação
SECÇÃO I
Disposições gerais

Artigo 162.º
Regime

1 — O concurso limitado por prévia qualificação rege-se, com as necessárias adaptações, pelas disposições que
regulam o concurso público, em tudo o que não esteja
especialmente previsto nos artigos seguintes.
2 — Ao concurso limitado por prévia qualificação não
é aplicável o disposto nos artigos 149.º a 161.º
Artigo 163.º
Fases do procedimento

O procedimento de concurso limitado por prévia qualificação integra as seguintes fases:
a) Apresentação das candidaturas e qualificação dos
candidatos;
b) Apresentação e análise das propostas e adjudicação.
Artigo 164.º
Programa do concurso

1 — O programa do concurso limitado por prévia qualificação deve indicar:
a) A identificação do concurso;
b) A entidade adjudicante;
c) O órgão que tomou a decisão de contratar e, no caso
de esta ter sido tomada no uso de delegação ou subdelegação de competência, a qualidade em que aquele decidiu,
com menção das decisões de delegação ou subdelegação
e do local da respectiva publicação;
d) O fundamento da escolha do concurso limitado,
quando seja feita ao abrigo do disposto no artigo 28.º;
e) O órgão competente para prestar esclarecimentos;
f) Os documentos de habilitação, directamente relacionados com o objecto do contrato a celebrar, a apresentar
nos termos do disposto no n.º 6 do artigo 81.º;
g) O prazo para a apresentação dos documentos de
habilitação pelo adjudicatário;
h) Os requisitos mínimos de capacidade técnica que os
candidatos devem preencher;
i) O valor económico estimado do contrato e o factor «f» constante da expressão matemática prevista no
anexo IV do presente Código e do qual faz parte integrante;
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j) Os documentos destinados à qualificação dos candidatos;
l) Os documentos que constituem a candidatura que
podem ser redigidos em língua estrangeira, nos termos do
disposto no n.º 3 do artigo 169.º;
m) No caso de a qualificação assentar no sistema de
selecção:
i) O modelo de avaliação dos candidatos, explicitando
claramente os factores e eventuais subfactores que densificam o critério de qualificação, os valores dos respectivos coeficientes de ponderação e, relativamente a cada
um dos factores ou subfactores elementares, a respectiva
escala de pontuação, bem como a expressão matemática
ou o conjunto ordenado de diferentes níveis de capacidade
susceptíveis de serem apresentados pelos candidatos que
permita a atribuição das pontuações parciais;
ii) O número de candidatos a qualificar, não inferior
a cinco;
n) O prazo para a apresentação das candidaturas;
o) O prazo para a decisão de qualificação, quando superior ao previsto no artigo 187.º;
p) Se há lugar a um leilão electrónico e, em caso afirmativo, estabelecer as indicações previstas no artigo 141.º;
q) O critério de adjudicação, bem como, quando for
adoptado o da proposta economicamente mais vantajosa,
o modelo de avaliação das propostas, explicitando claramente os factores e eventuais subfactores relativos aos
aspectos da execução do contrato a celebrar submetidos
à concorrência pelo caderno de encargos, os valores dos
respectivos coeficientes de ponderação e, relativamente a
cada um dos factores ou subfactores elementares, a respectiva escala de pontuação, bem como a expressão matemática ou o conjunto ordenado de diferentes atributos
susceptíveis de serem propostos que permita a atribuição
das pontuações parciais;
r) A possibilidade de adopção de um ajuste directo nos
termos do disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 27.º,
quando for o caso.
2 — Quando, nos termos do disposto na alínea j) do número anterior, o programa do concurso exigir a apresentação de certificados emitidos por organismos independentes,
nacionais ou estabelecidos noutros Estados membros da
União Europeia, que atestem que o interessado respeita
determinadas normas de garantia de qualidade ou normas
de gestão ambiental, deve referir-se, respectivamente, aos
sistemas de garantia de qualidade ou aos sistemas de gestão
ambiental baseados no Sistema Comunitário de Ecogestão
e Auditoria (EMAS) ou no conjunto de normas europeias,
e certificados por organismos conformes com as séries de
normas europeias respeitantes à certificação.
3 — Para os efeitos do disposto no número anterior,
a entidade adjudicante deve reconhecer também outras
provas de medidas de garantia de qualidade ou de medidas
de gestão ambiental equivalentes apresentadas por interessados que não tenham acesso aos referidos certificados ou
que demonstrem que os não possam obter dentro do prazo
de apresentação das candidaturas.
4 — O programa do concurso pode indicar requisitos mínimos de capacidade financeira que os candidatos
devem preencher cumulativamente com o requisito previsto no anexo IV do presente Código e do qual faz parte
integrante.
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5 — Quando o anúncio do concurso limitado por prévia
qualificação não for publicado no Jornal Oficial da União
Europeia, o programa do concurso pode estabelecer que a
qualificação dos candidatos é efectuada apenas em função
da capacidade técnica ou apenas em função da capacidade
financeira.
Artigo 165.º
Requisitos mínimos

1 — Os requisitos mínimos de capacidade técnica a que
se refere a alínea h) do n.º 1 do artigo anterior devem ser
adequados à natureza das prestações objecto do contrato a
celebrar, descrevendo situações, qualidades, características
ou outros elementos de facto relativos, designadamente:
a) À experiência curricular dos candidatos;
b) Aos recursos humanos, tecnológicos, de equipamento
ou outros utilizados, a qualquer título, pelos candidatos;
c) Ao modelo e à capacidade organizacionais dos candidatos, designadamente no que respeita à direcção e integração de valências especializadas, aos sistemas de informação de suporte e aos sistemas de controlo de qualidade;
d) À capacidade dos candidatos adoptarem medidas
de gestão ambiental no âmbito da execução do contrato
a celebrar;
e) À informação constante da base de dados do Instituto
da Construção e do Imobiliário, I. P., relativa a empreiteiros, quando se tratar da formação de um contrato de
empreitadas ou de concessão de obras públicas.
2 — A capacidade financeira baseia-se, pelo menos,
no requisito mínimo traduzido pela expressão matemática
constante do anexo IV do presente Código e do qual faz
parte integrante.
3 — Os requisitos mínimos de capacidade financeira a
que se refere o n.º 4 do artigo anterior devem reportar-se à
aptidão estimada dos candidatos para mobilizar os meios
financeiros previsivelmente necessários para o integral
cumprimento das obrigações resultantes do contrato a
celebrar.
4 — Quando, no caso de empreitadas ou de concessões
de obras públicas, os requisitos mínimos de capacidade
técnica e de capacidade financeira exigidos no programa
do concurso se basearem em elementos de facto já tidos
em consideração para efeitos da concessão do alvará ou
título de registo contendo as habilitações adequadas e
necessárias à execução da obra a realizar, tais requisitos
devem ser mais exigentes que os legalmente previstos para
aquela concessão.
5 — Os requisitos mínimos de capacidade técnica referidos no n.º 1 e o factor «f» referido na alínea i) do n.º 1
do artigo anterior não devem ser fixados de forma discriminatória.
Artigo 166.º
Esclarecimentos e rectificação das peças do concurso

1 — Os esclarecimentos necessários à boa compreensão
e interpretação das peças do concurso podem ser solicitados
e devem ser prestados nas fases referidas no artigo 163.º,
sendo aplicável, com as necessárias adaptações, o disposto
no artigo 50.º
2 — O disposto no número anterior é aplicável à rectificação de erros ou omissões das peças do concurso.

SECÇÃO II
Fase da apresentação das candidaturas e da qualificação
dos candidatos

Artigo 167.º
Anúncio

1 — O concurso limitado por prévia qualificação é
publicitado no Diário da República através de anúncio
conforme modelo aprovado por portaria dos ministros
responsáveis pela edição do Diário da República e pelas
áreas das finanças e das obras públicas.
2 — Ao concurso limitado por prévia qualificação é
aplicável, com as necessárias adaptações, o disposto no
artigo 131.º
3 — Não há lugar à publicação do anúncio previsto
no número anterior nem do anúncio previsto no n.º 3 do
artigo 131.º quando tenha sido publicado o anúncio periódico indicativo previsto no artigo 35.º e este indique, expressamente:
a) As prestações objecto do contrato a celebrar;
b) O concurso limitado por prévia qualificação como
o procedimento a adoptar para a formação do contrato a
celebrar; e
c) Um prazo, que não pode ser superior a 11 meses a
contar da data da publicação do anúncio periódico indicativo, para os interessados manifestarem à entidade adjudicante o seu interesse em participar no concurso.
4 — A manifestação de interesse referida na alínea c)
do número anterior deve ser formulada por qualquer meio
escrito, contendo o nome ou a denominação social do
interessado, bem como o seu número de identificação
fiscal, o seu domicílio ou sede e, se o tiver, o endereço de
correio electrónico.
5 — No prazo máximo de um mês após o termo do
prazo referido na alínea c) do n.º 3, o órgão competente
para a decisão de contratar envia aos interessados, em
simultâneo, um convite à apresentação de candidaturas, o
qual deve ser acompanhado de um exemplar do programa
do concurso.
6 — O convite referido no número anterior deve indicar:
a) O anúncio periódico indicativo do concurso no qual
os interessados manifestaram o seu interesse em participar;
b) A identificação, tão completa quanto possível, das
prestações que constituem o objecto do contrato a celebrar;
c) O sítio da Internet onde o caderno de encargos se
encontra disponível para aquisição e o respectivo preço;
d) O prazo de vigência do contrato.
Artigo 168.º
Documentos da candidatura

1 — A candidatura é constituída pelos documentos
destinados à qualificação dos candidatos, bem como pela
declaração do candidato elaborada em conformidade com
o modelo constante do anexo V do presente Código e do
qual faz parte integrante.
2 — A declaração referida no número anterior deve ser
assinada pelo candidato ou por representante que tenha
poderes para o obrigar.
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3 — Quando a candidatura seja apresentada por um
agrupamento candidato, a declaração referida no n.º 1 deve
ser assinada pelo representante comum dos membros que
o integram, caso em que devem ser juntos à declaração os
instrumentos de mandato emitidos por cada um dos seus
membros ou, não existindo representante comum, deve
ser assinada por todos os seus membros ou respectivos
representantes.
4 — Quando, para efeitos do preenchimento dos requisitos mínimos de capacidade técnica, o candidato recorra a
terceiros, independentemente do vínculo que com eles estabeleça, nomeadamente o de subcontratação, a respectiva
candidatura é ainda constituída por uma declaração através
da qual estes se comprometam, incondicionalmente, a
realizar determinadas prestações objecto do contrato a
celebrar.
Artigo 169.º
Idioma dos documentos da candidatura

1 — Os documentos destinados à qualificação dos candidatos são obrigatoriamente redigidos em língua portuguesa.
2 — Quando, pela sua própria natureza ou origem, os
documentos destinados à qualificação dos candidatos estiverem redigidos em língua estrangeira, deve o interessado
fazê-los acompanhar de tradução devidamente legalizada.
3 — Em função da especificidade técnica dos documentos destinados à qualificação dos candidatos, o programa
do procedimento pode admitir que alguns dos documentos
referidos na alínea j) do n.º 1 do artigo 164.º sejam redigidos em língua estrangeira, indicando os idiomas admitidos.
Artigo 170.º
Modo de apresentação das candidaturas

1 — Os documentos que constituem a candidatura devem ser apresentados directamente na plataforma electrónica utilizada pela entidade adjudicante, através de meio
de transmissão escrita e electrónica de dados.
2 — A recepção das candidaturas deve ser registada
com referência às respectivas data e hora, sendo entregue
aos candidatos um recibo electrónico comprovativo dessa
recepção.
3 — Os termos a que deve obedecer a apresentação e
a recepção das candidaturas nos termos do disposto nos
números anteriores são definidos por diploma próprio.
4 — Quando algum documento destinado à qualificação
se encontre disponível na Internet, o candidato pode, em
substituição da apresentação da sua reprodução, indicar à
entidade adjudicante o endereço do sítio onde aquele pode
ser consultado, bem como a informação necessária a essa
consulta, desde que os referidos sítio e documento dele
constante estejam redigidos em língua portuguesa.
5 — O órgão competente para a decisão de contratar
pode sempre exigir ao candidato a apresentação dos originais de quaisquer documentos cuja reprodução tenha
sido apresentada nos termos do disposto no n.º 1, em caso
de dúvida fundada sobre o conteúdo ou a autenticidade
destes.
6 — Quando, pela sua natureza, qualquer documento
que constitui a candidatura não possa ser apresentado nos
termos do disposto no n.º 1, deve ser encerrado em invólucro opaco e fechado:

a) No rosto do qual se deve indicar a designação do
procedimento e da entidade adjudicante;
b) Que deve ser entregue directamente ou enviado por
correio registado à entidade adjudicante, devendo, em
qualquer caso, a respectiva recepção ocorrer dentro do
prazo fixado para a apresentação das candidaturas;
c) Cuja recepção deve ser registada por referência à
respectiva data e hora.
Artigo 171.º
Apresentação das candidaturas por agrupamentos

Quando o candidato for um agrupamento de pessoas
singulares ou colectivas, os documentos destinados à qualificação podem ser apresentados por apenas um ou alguns
dos seus membros, salvo se o programa do concurso dispuser diferentemente.
Artigo 172.º
Fixação do prazo para a apresentação das candidaturas

1 — O prazo para a apresentação das candidaturas é
fixado livremente, com respeito pelos limites mínimos
estabelecidos nos artigos seguintes.
2 — Na fixação do prazo para a apresentação das candidaturas, deve ser tido em conta o tempo necessário à
respectiva elaboração, em função da natureza, das características, do volume e da complexidade dos documentos
que as constituem.
Artigo 173.º
Prazo mínimo para a apresentação das candidaturas
em concursos limitados por prévia
qualificação sem publicidade internacional

Quando o anúncio do concurso limitado por prévia
qualificação não seja publicado no Jornal Oficial da União
Europeia, não pode ser fixado um prazo para a apresentação das candidaturas inferior a nove dias a contar da data
do envio, para publicação, do anúncio previsto no n.º 1
do artigo 167.º
Artigo 174.º
Prazos mínimos para a apresentação das candidaturas
em concursos limitados por prévia
qualificação com publicidade internacional

1 — Quando o anúncio do concurso limitado por prévia
qualificação seja publicado no Jornal Oficial da União
Europeia, não pode ser fixado um prazo para a apresentação das candidaturas inferior a 37 dias a contar da data do
envio desse anúncio ao Serviço de Publicações Oficiais
das Comunidades Europeias, salvo se se tratar de uma
concessão de obras públicas, caso em que aquele prazo
não pode ser inferior a 52 dias.
2 — Quando tenha sido publicado o anúncio periódico indicativo com as indicações referidas no n.º 3 do
artigo 167.º, não pode ser fixado um prazo para a apresentação das candidaturas inferior a 37 dias a contar da data
do envio do convite previsto no n.º 5 do mesmo artigo.
3 — Os prazos mínimos para a apresentação das candidaturas previstos nos números anteriores podem ser reduzidos em até sete dias quando os anúncios forem preparados
e enviados por meios electrónicos conforme formato e
modalidades de transmissão indicados no portal da Internet
http://simap.eu.int.
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Artigo 175.º

Artigo 178.º

Prorrogação do prazo fixado
para a apresentação das candidaturas

Análise das candidaturas

1 — Quando as rectificações ou os esclarecimentos
previstos no artigo 166.º, respeitantes à fase da apresentação das candidaturas e qualificação dos candidatos, sejam
comunicados para além do prazo estabelecido para o efeito,
o prazo fixado para a apresentação das candidaturas deve
ser prorrogado, no mínimo por período equivalente ao do
atraso verificado.
2 — Quando as rectificações referidas no artigo 166.º
implicarem alterações de aspectos fundamentais das peças do concurso, independentemente do momento da sua
comunicação, o prazo fixado para a apresentação das candidaturas deve ser prorrogado, no mínimo por período
equivalente ao tempo decorrido desde o início daquele
prazo até à comunicação das rectificações.
3 — A pedido fundamentado de qualquer interessado
que tenha adquirido as peças do concurso, o prazo fixado
para a apresentação das candidaturas pode ser prorrogado
pelo período considerado adequado, o qual aproveita a
todos os interessados.
4 — As decisões de prorrogação nos termos do disposto nos números anteriores cabem ao órgão competente
para a decisão de contratar e devem ser juntas às peças
do concurso e notificadas a todos os interessados que as
tenham adquirido, publicando-se imediatamente aviso
daquelas decisões, nos termos do disposto nos n.os 1 a 3
do artigo 131.º e no n.º 1 do artigo 167.º
Artigo 176.º
Retirada da candidatura

1 — Até ao termo do prazo fixado para a apresentação das candidaturas, os interessados que já as tenham
apresentado podem retirá-las através de comunicação à
entidade adjudicante.
2 — O exercício da faculdade prevista no número anterior não prejudica o direito de apresentação de nova
candidatura dentro daquele prazo.
Artigo 177.º
Lista dos candidatos e consulta das candidaturas apresentadas

1 — O júri, no dia imediato ao termo do prazo fixado
para a apresentação das candidaturas, procede à publicitação da lista dos candidatos na plataforma electrónica
utilizada pela entidade adjudicante.
2 — Mediante a atribuição de um login e de uma password, aos candidatos incluídos na lista é facultada a consulta, directamente na plataforma electrónica referida no
número anterior, de todas as candidaturas apresentadas.
3 — O interessado que não tenha sido incluído na lista
dos candidatos pode reclamar desse facto, no prazo de
três dias contados da publicitação da lista, devendo para o
efeito apresentar comprovativo da tempestiva apresentação
da sua candidatura.
4 — Caso a reclamação prevista no número anterior seja
deferida mas não se encontre a candidatura do reclamante,
o júri fixa-lhe um novo prazo para a apresentar, sendo
aplicável, com as necessárias adaptações, o disposto nos
n.os 1 e 2.

1 — O júri do concurso analisa as candidaturas para
efeitos da qualificação dos respectivos candidatos.
2 — O preenchimento dos requisitos mínimos de capacidade técnica e de capacidade financeira referidos no
artigo 165.º é comprovado pela avaliação dos elementos
constantes dos documentos destinados à qualificação dos
candidatos.
Artigo 179.º
Modelo simples de qualificação

1 — No caso de a qualificação não assentar no sistema
de selecção, previsto no artigo 181.º, são qualificados todos
os candidatos que preencham os requisitos mínimos de
capacidade técnica e de capacidade financeira.
2 — Quando, para efeitos do preenchimento dos requisitos mínimos de capacidade técnica, o candidato recorra
a terceiras entidades, a capacidade destas apenas aproveita àquele na estrita medida das prestações objecto do
contrato a celebrar que essas entidades se comprometam
a realizar.
3 — Exclusivamente para os efeitos do disposto no
n.º 1, considera-se que equivale ao preenchimento do requisito mínimo de capacidade financeira referido no n.º 2 do
artigo 165.º:
a) A apresentação de declaração bancária conforme
modelo constante do anexo VI do presente Código e do
qual faz parte integrante; ou
b) No caso de o candidato ser um agrupamento, um dos
membros que o integram ser uma instituição de crédito
que apresente documento comprovativo de que possui
sede ou sucursal em Estado membro da União Europeia,
emitido pela entidade que exerça a supervisão bancária
nesse Estado.
Artigo 180.º
Revogação, invalidade, ineficácia ou extinção
da declaração bancária

1 — A revogação, a invalidade, a ineficácia ou a extinção, a qualquer título, da declaração que o candidato tenha
apresentado nos termos do disposto na alínea a) do n.º 3
do artigo anterior determina a sua exclusão do concurso,
ou, no caso de a respectiva proposta já ter sido objecto de
adjudicação, a caducidade desta última.
2 — No caso de caducidade da adjudicação previsto
no número anterior, é aplicável o disposto no n.º 3 do
artigo 86.º
3 — Quando se produza após a celebração do contrato,
a revogação, a invalidade, a ineficácia ou a extinção, a
qualquer título, da declaração bancária referida no n.º 1 é
inoponível à entidade adjudicante.
Artigo 181.º
Modelo complexo de qualificação: Sistema de selecção

1 — O sistema de selecção consiste na qualificação
efectuada segundo o critério da maior capacidade técnica
e financeira.
2 — O critério de qualificação da maior capacidade
técnica e financeira implica a utilização de um modelo de
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avaliação ao qual é aplicável, com as necessárias adaptações, o disposto no artigo 139.º
3 — Os candidatos que preencham os requisitos mínimos de capacidade técnica e de capacidade financeira
são ordenados de acordo com o critério de qualificação
previsto no número anterior, sendo qualificados apenas
os que sejam ordenados nos lugares correspondentes ao
número fixado nos termos do disposto na subalínea ii) da
alínea m) do n.º 1 do artigo 164.º, salvo se os candidatos
que preencham aqueles requisitos mínimos sejam menos
de cinco.
4 — No caso previsto na parte final do número anterior,
são qualificados todos os candidatos que preencham os
requisitos mínimos de capacidade técnica e de capacidade
financeira.
Artigo 182.º
Preenchimento dos requisitos mínimos
por agrupamentos candidatos

1 — Salvo se o programa do concurso dispuser diferentemente e sem prejuízo do disposto no número seguinte,
no caso de o candidato ser um agrupamento, considera-se
que preenche os requisitos mínimos de capacidade técnica
e de capacidade financeira, desde que, relativamente a
cada requisito:
a) Algum dos membros que o integram o preencha individualmente; ou
b) Alguns dos membros que o integram o preencham
conjuntamente, quando tal seja possível em função da
natureza do requisito exigido.
2 — Quando os requisitos mínimos de capacidade técnica digam respeito a elementos de facto relativos ao exercício de uma actividade regulamentada, os membros do
agrupamento candidato a que se refere o número anterior
devem ser entidades que prossigam aquela actividade.
Artigo 183.º
Esclarecimentos sobre os documentos destinados
à qualificação dos candidatos

1 — O júri do procedimento pode pedir aos candidatos
quaisquer esclarecimentos sobre os documentos, da sua autoria, destinados à qualificação que considere necessários
para efeitos da análise das candidaturas.
2 — Os esclarecimentos referidos no número anterior
fazem parte integrante das respectivas candidaturas, desde
que não contrariem os elementos constantes dos documentos que as constituem ou não visem suprir omissões
que determinam a sua exclusão nos termos do disposto na
alínea e) do n.º 2 do artigo seguinte.
Artigo 184.º
Relatório preliminar da fase de qualificação

1 — Após a análise das candidaturas e a aplicação às
mesmas do critério de qualificação, o júri elabora fundamentadamente um relatório preliminar, no qual deve propor
a qualificação dos candidatos.
2 — No relatório preliminar a que se refere o número
anterior, o júri deve também propor a exclusão das candidaturas:
a) Que tenham sido apresentadas depois do termo fixado
para a sua apresentação;

b) Que sejam apresentadas por candidatos em violação
do disposto no n.º 2 do artigo 54.º;
c) Que sejam apresentadas por candidatos relativamente
aos quais ou, no caso de agrupamentos candidatos, relativamente a qualquer dos seus membros, a entidade adjudicante
tenha conhecimento que se verifica alguma das situações
previstas no artigo 55.º;
d) Que sejam apresentadas por candidatos que não preencham os requisitos referidos no n.º 4 do artigo 164.º,
desde que o programa do concurso assim o preveja expressamente;
e) Que não sejam constituídas por todos os documentos
exigidos, salvo por aqueles que se refiram ao requisito de
capacidade financeira previsto no n.º 2 do artigo 165.º
desde que tenha sido apresentado um dos documentos
previstos no n.º 3 do artigo 179.º;
f) Que não cumpram o disposto nos n.os 2 e 3 do artigo 168.º;
g) Que sejam constituídas por documentos destinados
à qualificação não redigidos em língua portuguesa ou, nos
casos previstos no n.º 2 do artigo 169.º, não acompanhados
de tradução devidamente legalizada;
h) Que sejam constituídas por documentos destinados
à qualificação que contenham qualquer referência indiciadora de algum dos atributos da proposta;
i) Que não observem as formalidades do modo de apresentação das candidaturas fixadas nos termos do disposto
no artigo 170.º;
j) Que sejam constituídas por documentos falsos ou
nas quais os candidatos prestem culposamente falsas declarações;
l) Cuja análise revele que os respectivos candidatos não
preenchem os requisitos mínimos de capacidade técnica
ou de capacidade financeira.
3 — No caso de a qualificação assentar no sistema de
selecção, previsto no artigo 181.º, o relatório preliminar da
fase de qualificação deve propor a ordenação dos candidatos que preencham os requisitos mínimos de capacidade
técnica e de capacidade financeira exigidos.
4 — Do relatório preliminar da fase de qualificação deve
ainda constar referência aos esclarecimentos prestados
pelos candidatos nos termos do disposto no artigo anterior.
Artigo 185.º
Audiência prévia

Elaborado o relatório preliminar referido no artigo anterior, o júri envia-o a todos os candidatos, fixando-lhes um
prazo, não inferior a cinco dias, para que se pronunciem,
por escrito, ao abrigo do direito de audiência prévia.
Artigo 186.º
Relatório final da fase de qualificação

1 — Cumprido o disposto no artigo anterior, o júri elabora um relatório final fundamentado, no qual pondera
as observações dos concorrentes efectuadas ao abrigo do
direito de audiência prévia, mantendo ou modificando o
teor e as conclusões do relatório preliminar, podendo ainda
determinar a exclusão de qualquer candidatura se verificar,
nesta fase, a ocorrência de qualquer dos motivos previstos
no n.º 2 do artigo 184.º
2 — No caso previsto na parte final do número anterior,
bem como quando do relatório final resulte uma desqualifi-
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cação de candidatos relativamente ao disposto no relatório
preliminar, o júri procede a nova audiência prévia, nos termos previstos no artigo anterior, sendo subsequentemente
aplicável o disposto no número anterior.
3 — O relatório final, juntamente com os demais documentos que compõem o processo de concurso, é enviado
ao órgão competente para a decisão de contratar.
4 — Cabe ao órgão competente para a decisão de contratar decidir sobre a aprovação de todas as propostas
contidas no relatório final, nomeadamente para efeitos de
qualificação de candidatos.
Artigo 187.º
Dever de qualificação

1 — O órgão competente para a decisão de contratar
deve tomar a decisão de qualificação e notificá-la aos
candidatos no prazo máximo de 44 dias após o termo do
prazo fixado para a apresentação das candidaturas, sem
prejuízo da possibilidade de fixação de um prazo superior
no programa do concurso.
2 — Os candidatos qualificados passam à fase seguinte
em condições de igualdade.
Artigo 188.º
Notificação da decisão de qualificação

O órgão competente para a decisão de contratar notifica
todos os candidatos da decisão tomada nos termos do disposto no n.º 4 do artigo 186.º, remetendo-lhes o relatório
final da fase de qualificação.
SECÇÃO III
Fase da apresentação e análise das propostas
e da adjudicação

Artigo 189.º
Convite

1 — Com a notificação referida no artigo anterior, o
órgão competente para a decisão de contratar envia aos
candidatos qualificados, em simultâneo, um convite à
apresentação de propostas.
2 — O convite à apresentação de propostas deve indicar:
a) A identificação do concurso;
b) A referência ao anúncio do concurso previsto no n.º 1
do artigo 167.º e, quando for o caso, ao previsto nos n.os 1
a 3 do artigo 131.º;
c) Os documentos referidos na alínea c) do n.º 1 do
artigo 57.º, se for o caso;
d) Os documentos que constituem a proposta que podem
ser redigidos em língua estrangeira, nos termos do disposto
no n.º 2 do artigo 58.º;
e) Se é admissível a apresentação de propostas variantes
e o número máximo de propostas variantes admitidas;
f) O prazo para a apresentação das propostas;
g) O prazo da obrigação de manutenção das propostas,
quando superior ao previsto no artigo 65.º;
h) O modo de prestação da caução, ou os termos em que
não seja exigida essa prestação de acordo com o disposto
no n.º 4 do artigo 88.º;
i) O valor da caução, quando esta for exigida nos termos
do disposto no n.º 3 do artigo 89.º;

j) O endereço do sítio da Internet onde é disponibilizado
o caderno de encargos aos candidatos que ainda o não
tenham adquirido.
3 — O convite pode indicar, ainda que por referência
ao preço base fixado no caderno de encargos, um valor a
partir do qual o preço total resultante de uma proposta é
considerado anormalmente baixo.
4 — O convite pode ainda conter quaisquer regras específicas sobre a fase da apresentação e análise das propostas
e adjudicação consideradas convenientes pela entidade
adjudicante, desde que não tenham por efeito impedir,
restringir ou falsear a concorrência.
5 — Para a formação de contratos que digam directa e
principalmente respeito a uma ou a várias das actividades
exercidas nos sectores da água, da energia, dos transportes
e dos serviços postais pelas entidades adjudicantes referidas no n.º 1 do artigo 7.º, o programa do concurso pode
conter regras destinadas a proteger o carácter confidencial
das informações contidas nas peças do procedimento.
6 — As normas do convite prevalecem sobre quaisquer
indicações constantes dos anúncios com elas desconformes, mas as normas contidas no programa do concurso
prevalecem sobre aquelas.
Artigo 190.º
Prazo mínimo para a apresentação das propostas em concursos
limitados por prévia qualificação sem publicidade internacional

1 — Quando o anúncio do concurso limitado por prévia qualificação não seja publicado no Jornal Oficial da
União Europeia, não pode ser fixado um prazo para a
apresentação das propostas inferior a 9 dias ou, no caso de
se tratar de um procedimento de formação de um contrato
de empreitada de obras públicas, inferior a 20 dias, a contar
da data do envio do convite.
2 — Em caso de manifesta simplicidade dos trabalhos
necessários à realização da obra, o prazo mínimo referido
na parte final do número anterior pode ser reduzido em
até 11 dias.
Artigo 191.º
Prazos mínimos para a apresentação das propostas em concursos
limitados por prévia qualificação com publicidade internacional

1 — Quando o anúncio do concurso limitado por prévia
qualificação seja publicado no Jornal Oficial da União
Europeia, não pode ser fixado um prazo para a apresentação das propostas inferior a 35 dias a contar da data do
envio do convite.
2 — Quando tenha sido publicado o anúncio de pré-informação previsto no artigo 34.º e o mesmo contemple
as prestações objecto do contrato a celebrar, o prazo mínimo referido no número anterior é de 36 dias, podendo
ser de 22 dias, desde que:
a) O anúncio de pré-informação tenha sido enviado para
publicação com uma antecedência mínima de 52 dias e
máxima de 12 meses em relação à data do envio do anúncio
previsto no número anterior; e
b) O anúncio de pré-informação tenha incluído todas as
informações, disponíveis à data da sua publicação, exigidas pelo anexo II do Regulamento (CE) n.º 1564/2005, da
Comissão, de 7 de Setembro.
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3 — Quando o contrato a celebrar diga directa e principalmente respeito a uma ou a várias das actividades exercidas nos sectores da água, da energia, dos transportes e
dos serviços postais pelas entidades adjudicantes referidas
no n.º 1 do artigo 7.º, o prazo mínimo para a apresentação
das propostas previsto no n.º 1 é de 19 dias a contar da
data do envio do convite.
4 — Aos prazos mínimos para a apresentação das propostas previstos nos n.os 1 a 3 não é aplicável a redução
prevista no n.º 3 do artigo 136.º
Artigo 192.º
Acordo sobre a fixação do prazo
para a apresentação das propostas

1 — Quando o concurso limitado por prévia qualificação respeitar à formação de contratos que digam directa e
principalmente respeito a uma ou a várias das actividades
exercidas nos sectores da água, da energia, dos transportes
e dos serviços postais pelas entidades adjudicantes referidas no n.º 1 do artigo 7.º, estas entidades podem fixar, para
os efeitos do disposto na alínea f) do n.º 2 do artigo 189.º,
um prazo para a apresentação das propostas inferior ao
prazo mínimo previsto no n.º 3 do artigo anterior.
2 — O prazo previsto no número anterior não pode, em
qualquer caso, ser inferior a 10 dias a contar da data do
envio do convite.
3 — Se, no prazo de dois dias a contar da recepção do
convite, nenhum dos candidatos qualificados manifestar
discordância sobre o prazo fixado para a apresentação das
propostas fixado nos termos do disposto nos números anteriores, considera-se o mesmo aceite para todos os efeitos.
4 — Se, no prazo referido no número anterior, algum
dos candidatos qualificados manifestar, por qualquer meio
escrito, discordância sobre o prazo fixado nos termos do
disposto nos n.os 1 e 2, a entidade adjudicante deve notificar
imediatamente todos os candidatos qualificados de que o
prazo fixado para a apresentação das propostas passa a ser
de 19 dias a contar da data do envio do convite.
5 — No caso previsto no n.º 3, ao prazo fixado para a
apresentação das propostas não é aplicável o disposto no
artigo 64.º
CAPÍTULO IV
Procedimento de negociação
SECÇÃO I
Disposições gerais

Artigo 193.º
Regime

O procedimento de negociação rege-se, com as necessárias adaptações, pelas disposições que regulam o concurso
limitado por prévia qualificação, em tudo o que não esteja
especialmente previsto nos artigos seguintes.
Artigo 194.º
Fases do procedimento

O procedimento de negociação integra as seguintes
fases:
a) Apresentação das candidaturas e qualificação dos
candidatos;

b) Apresentação e análise das versões iniciais das propostas;
c) Negociação das propostas;
d) Análise das versões finais das propostas e adjudicação.
Artigo 195.º
Inadmissibilidade de leilão electrónico

No procedimento de negociação a entidade adjudicante
não pode recorrer a um leilão electrónico.
Artigo 196.º
Programa do procedimento de negociação

Para além dos elementos previstos no n.º 1 do artigo 164.º, o programa do procedimento de negociação
deve ainda indicar:
a) No caso de a qualificação assentar no sistema de
selecção, o número mínimo de candidatos a qualificar,
que não pode ser inferior a três;
b) Quais os aspectos da execução do contrato a celebrar
que a entidade adjudicante não está disposta a negociar;
c) Se a negociação decorrerá, parcial ou totalmente, por
via electrónica e os respectivos termos.
SECÇÃO II
Fase da apresentação das candidaturas e da qualificação
dos candidatos

Artigo 197.º
Anúncios

1 — O procedimento de negociação é publicitado no
Diário da República através de anúncio conforme modelo
aprovado por portaria dos ministros responsáveis pela
edição do Diário da República e pelas áreas das finanças
e das obras públicas.
2 — Ao procedimento de negociação é aplicável, com
as necessárias adaptações, o disposto no artigo 131.º
3 — Quando o procedimento de negociação seja adoptado ao abrigo do disposto nas alíneas a) a d) do n.º 1 do
artigo 29.º, independentemente do preço base fixado no
caderno de encargos, deve ser sempre publicado anúncio
nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 131.º
Artigo 198.º
Prazos mínimos para a apresentação das candidaturas

1 — Não pode ser fixado um prazo para a apresentação
das candidaturas inferior a 37 dias a contar da data do envio
do anúncio referido no n.º 2 do artigo anterior ao Serviço de Publicações Oficiais das Comunidades Europeias.
2 — Quando tenha sido publicado o anúncio periódico indicativo com as indicações referidas no n.º 3 do
artigo 167.º, não pode ser fixado um prazo para a apresentação das candidaturas inferior a 37 dias a contar da data
do envio do convite previsto no n.º 5 do mesmo artigo.
3 — Os prazos mínimos para a apresentação das candidaturas previstos nos números anteriores podem ser reduzidos em até sete dias quando os anúncios forem preparados
e enviados por meios electrónicos conforme formato e
modalidades de transmissão indicados no portal da Internet
http://simap.eu.int.
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SECÇÃO III
Fase da apresentação e análise das versões iniciais
das propostas

Artigo 199.º
Convite

Para além dos elementos previstos no n.º 2 do artigo 189.º, o convite pode ainda conter quaisquer regras
específicas sobre a fase de apresentação e análise das versões iniciais das propostas.
Artigo 200.º
Remissão

À análise das versões iniciais das propostas é aplicável o
disposto no artigo 139.º e, com as necessárias adaptações,
o disposto nos artigos 146.º a 148.º

regulam o concurso limitado por prévia qualificação, em
tudo o que não esteja especialmente previsto nos artigos seguintes.
2 — No procedimento de diálogo concorrencial, a entidade adjudicante não pode recorrer a um leilão electrónico
nem adoptar uma fase de negociações.
Artigo 205.º
Fases do procedimento

O procedimento de diálogo concorrencial integra as
seguintes fases:
a) Apresentação das candidaturas e qualificação dos
candidatos;
b) Apresentação das soluções e diálogo com os candidatos qualificados;
c) Apresentação e análise das propostas e adjudicação.
Artigo 206.º

SECÇÃO IV
Fase da negociação das propostas

Artigo 201.º
Início da negociação

No caso de ter havido reclamação nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 138.º, a negociação das propostas
não pode iniciar-se:
a) Antes da notificação da decisão de indeferimento ou
do decurso do respectivo prazo; ou
b) Antes de cumprido o disposto no n.º 4 do artigo 138.º,
no caso de a reclamação ser deferida.
Artigo 202.º
Negociação e apresentação das versões finais das propostas

À negociação e à apresentação das versões finais integrais das propostas é aplicável o disposto no n.º 2 do
artigo 118.º e nos artigos 119.º a 121.º

Programa do procedimento de diálogo concorrencial

1 — Para além dos elementos previstos no n.º 1 do
artigo 164.º, o programa do procedimento de diálogo
concorrencial deve ainda indicar o montante da eventual
remuneração, ou o critério do respectivo cálculo, a atribuir
aos candidatos qualificados para participar no diálogo que
apresentem soluções que sejam admitidas.
2 — O número de candidatos a qualificar indicado no
programa do procedimento de diálogo concorrencial não
pode ser inferior a três.
3 — O critério de adjudicação das propostas no procedimento de diálogo concorrencial só pode ser o da proposta
economicamente mais vantajosa.
4 — Quando, fundamentadamente, não estiverem ainda
reunidas as condições para ser definidos os valores dos
coeficientes de ponderação dos factores e dos eventuais
subfactores que densificam o critério de adjudicação, estes
devem ser indicados no programa do procedimento apenas
por ordem decrescente de importância.
Artigo 207.º

SECÇÃO V
Fase da análise das versões finais das propostas
e da adjudicação

Artigo 203.º
Remissão

À fase da análise das versões finais das propostas e
adjudicação é aplicável o disposto nos n.os 1, 2 e 4 do artigo 152.º e nos artigos 153.º e 154.º
CAPÍTULO V

Memória descritiva e caderno de encargos

1 — No procedimento de diálogo concorrencial, o órgão
competente para a decisão de contratar deve aprovar uma
memória descritiva, na qual identifica as necessidades e
as exigências que pretende satisfazer com o contrato a
celebrar.
2 — À memória descritiva é aplicável o disposto no
artigo 133.º
3 — No procedimento de diálogo concorrencial só há
lugar à elaboração do caderno de encargos depois de concluída a fase de apresentação das soluções e de diálogo.

Diálogo concorrencial

SECÇÃO II

SECÇÃO I

Fase da apresentação das candidaturas e da qualificação
dos candidatos

Disposições gerais

Artigo 204.º
Regime

1 — O procedimento de diálogo concorrencial rege-se, com as necessárias adaptações, pelas disposições que

Artigo 208.º
Anúncios

1 — O procedimento do diálogo concorrencial é publicitado no Diário da República através de anúncio conforme
modelo aprovado por portaria dos ministros responsáveis
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pela edição do Diário da República e pelas áreas das finanças e das obras públicas.
2 — No caso de contratos de empreitada ou de concessão de obras públicas, de contratos de locação ou de
aquisição de bens móveis ou de contratos de aquisição
de serviços, deve ainda ser publicado anúncio do diálogo
concorrencial nos termos do disposto no n.º 1 ou no n.º 2
do artigo 131.º, independentemente do preço base fixado
no caderno de encargos.
3 — Ao anúncio referido no número anterior é aplicável,
com as necessárias adaptações, o disposto nos n.os 4 a 8 do
artigo 131.º
SECÇÃO III
Fase da apresentação das soluções e de diálogo
com os candidatos qualificados

Artigo 209.º
Convite à apresentação das soluções

1 — Com a notificação da decisão de qualificação, o
órgão competente para a decisão de contratar envia aos candidatos qualificados, em simultâneo, um convite à apresentação de soluções susceptíveis de satisfazer as necessidades
e as exigências identificadas na memória descritiva.
2 — O convite à apresentação das soluções deve indicar:
a) A identificação do procedimento de diálogo concorrencial;
b) A referência ao anúncio do procedimento de diálogo
concorrencial previsto no n.º 1 do artigo anterior e, quando
for o caso, ao previsto no n.º 2 do mesmo artigo;
c) O prazo de apresentação das soluções elaboradas
pelos candidatos qualificados;
d) Se é admissível a utilização de línguas estrangeiras
na fase de diálogo e, em caso afirmativo, quais as línguas.
Artigo 210.º
Apresentação de soluções

1 — Ao modo de apresentação das soluções é aplicável,
com as necessárias adaptações, o disposto no artigo 62.º
2 — Cada candidato só pode apresentar uma solução.
Artigo 211.º
Idioma das soluções

1 — Os documentos que constituem as soluções são
obrigatoriamente redigidos em língua portuguesa.
2 — Em função da especificidade técnica das prestações
objecto do contrato a celebrar, o convite pode admitir que
alguns dos documentos referidos no número anterior sejam redigidos em língua estrangeira, indicando os idiomas admitidos.
Artigo 212.º
Admissão e exclusão das soluções

1 — Após a apresentação das soluções, o júri elabora um
relatório preliminar onde deve propor fundamentadamente
a admissão e a exclusão das soluções apresentadas.
2 — O júri deve propor a exclusão das soluções que:
a) Tenham sido apresentadas depois do termo do prazo
fixado para a sua apresentação;
b) Tenham sido apresentadas em violação do disposto
no artigo 210.º;

c) Não cumpram o disposto no artigo anterior;
d) Se revelem manifestamente desadequadas à satisfação das necessidades ou das exigências identificadas na
memória descritiva.
3 — Elaborado o relatório preliminar referido no n.º 1,
o júri procede à audiência prévia nos termos do disposto
no n.º 1 do artigo 123.º
4 — Cumprido o disposto no número anterior, o júri
elabora um relatório final fundamentado, no qual pondera
as observações dos candidatos qualificados efectuadas ao
abrigo do direito de audiência prévia, mantendo ou modificando o teor e as conclusões do relatório preliminar.
5 — O relatório final é enviado ao órgão competente
para a decisão de contratar, ao qual cabe decidir sobre a
admissão e a exclusão das soluções apresentadas.
6 — O órgão competente para a decisão de contratar
notifica a decisão de admissão e de exclusão das soluções,
acompanhada do relatório final, em simultâneo, a todos os
candidatos qualificados.
Artigo 213.º
Diálogo

O júri do procedimento estabelece com os candidatos
qualificados cujas soluções tenham sido admitidas um diálogo com vista a discutir todos os aspectos nelas previstos
ou omitidos relativos à execução do contrato a celebrar e
que permitam a elaboração do caderno de encargos.
Artigo 214.º
Formalidades a observar

1 — O júri notifica os candidatos qualificados cujas
soluções tenham sido admitidas, com uma antecedência
mínima de três dias, da data, da hora e do local da primeira
sessão de diálogo, agendando as restantes sessões nos
termos que tiver por convenientes.
2 — Na fase de diálogo, o júri reúne sempre em separado com cada candidato qualificado, devendo garantir a
igualdade de tratamento de todos eles, designadamente
não facultando, de forma discriminatória, informações que
possam dar vantagem a uns relativamente a outros.
3 — As soluções apresentadas ou outras informações
que, no todo ou em parte, tenham sido transmitidas com
carácter de confidencialidade pelos candidatos durante
as sessões da fase de diálogo, só com o consentimento
expresso e por escrito dos mesmos é que podem ser divulgadas aos outros candidatos ou a terceiros.
4 — Às sessões da fase de diálogo é aplicável, com
as necessárias adaptações, o disposto nos n.os 3 e 5 do artigo 120.º
5 — O diálogo com os candidatos prossegue até o júri:
a) Identificar, se necessário por comparação, a solução
susceptível de satisfazer as necessidades e as exigências
da entidade adjudicante;
b) Declarar que nenhuma das soluções apresentadas
e discutidas satisfaz as necessidades e as exigências da
entidade adjudicante.
6 — Os candidatos qualificados devem fazer-se representar nas sessões da fase de diálogo pelos seus representantes legais ou pelos representantes comuns dos
agrupamentos candidatos, se existirem, podendo ser acompanhados por técnicos por eles indicados.
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Artigo 215.º
Relatório do diálogo

1 — Concluída a fase do diálogo, o júri elabora um
relatório fundamentado, no qual propõe, clara e distintamente, a solução susceptível de satisfazer as necessidades
e as exigências da entidade adjudicante ou, em alternativa,
que nenhuma das soluções apresentadas satisfaz aquelas
necessidades e exigências.
2 — O relatório previsto no número anterior, juntamente
com os demais documentos que compõem o processo, é
enviado ao órgão competente para a decisão de contratar.
3 — Cabe ao órgão competente para a decisão de contratar decidir sobre a aprovação de todas as propostas contidas no relatório, nomeadamente para efeitos de convite
à apresentação de propostas.
Artigo 216.º
Notificação da conclusão do diálogo

O órgão competente para a decisão de contratar notifica
todos os candidatos qualificados cujas soluções tenham
sido admitidas da decisão tomada nos termos do disposto
no n.º 3 do artigo anterior, remetendo-lhes o relatório.
SECÇÃO IV
Fase da apresentação e análise das propostas
e da adjudicação

Artigo 217.º
Convite

1 — Caso tenha sido identificada uma solução susceptível de satisfazer as necessidades e as exigências da
entidade adjudicante, o órgão competente para a decisão
de contratar envia a todos os candidatos qualificados cujas
soluções tenham sido admitidas, simultaneamente com a
notificação referida no artigo anterior, um convite à apresentação de propostas.
2 — Para além dos elementos previstos nos n.os 2 a 4 do
artigo 189.º, o convite à apresentação das propostas deve
ainda indicar o modelo de avaliação das mesmas.
3 — O convite à apresentação das propostas deve ser
acompanhado do caderno de encargos ou da indicação do
endereço do sítio da Internet onde este é disponibilizado.
Artigo 218.º
Prazos mínimos para a apresentação das propostas
em procedimento de diálogo concorrencial

Não pode ser fixado um prazo para a apresentação das propostas inferior a 40 dias a contar da data do envio do convite.

TÍTULO IV
Instrumentos procedimentais especiais

vio ou similar, designadamente nos domínios artístico, do
ordenamento do território, do planeamento urbanístico, da
arquitectura, da engenharia ou do processamento de dados.
2 — Quando a entidade adjudicante pretenda adquirir
por ajuste directo, adoptado ao abrigo do disposto na alínea g) do n.º 1 do artigo 27.º, planos, projectos ou quaisquer
criações conceptuais que consistam na concretização ou no
desenvolvimento dos trabalhos de concepção referidos no
número anterior, deve previamente adoptar um concurso
de concepção nos termos previstos no presente capítulo.
Artigo 220.º
Modalidades do concurso de concepção

1 — O concurso de concepção reveste a modalidade de
concurso público.
2 — Só pode ser adoptada a modalidade de concurso
limitado por prévia qualificação quando a natureza dos
trabalhos de concepção exija a avaliação da capacidade
técnica dos candidatos.
3 — Os requisitos mínimos da capacidade técnica referida no número anterior devem ser adequados à natureza
dos trabalhos de concepção pretendidos e devem ser fixados de forma não discriminatória.
4 — Às modalidades de concurso público e de concurso
limitado por prévia qualificação não são aplicáveis as
disposições previstas nos títulos anteriores.
Artigo 221.º
Início do concurso de concepção

1 — O concurso de concepção inicia-se com a decisão
de seleccionar um ou mais trabalhos de concepção, a qual
cabe ao órgão competente, por lei ou por delegação, para a
decisão de autorizar a despesa relativa aos prémios a que
os concorrentes tenham direito, podendo essa decisão estar
implícita nesta última.
2 — Quando o concurso de concepção não implique
o pagamento de prémios aos concorrentes, a decisão de
seleccionar um ou mais trabalhos de concepção cabe ao
órgão da entidade adjudicante que for competente para o
efeito nos termos da respectiva lei orgânica.
Artigo 222.º
Decisão de escolha da modalidade do concurso de concepção

1 — A decisão de escolha da modalidade do concurso
de concepção cabe ao órgão competente para a decisão
prevista no artigo anterior.
2 — A decisão de escolha da modalidade de concurso
limitado por prévia qualificação deve ser fundamentada.
Artigo 223.º
Agrupamento de entidades adjudicantes

Concurso de concepção

As entidades adjudicantes podem agrupar-se com vista
à adopção de um concurso de concepção, sendo aplicável,
com as necessárias adaptações, o disposto nos n.os 1 a 3 do
artigo 39.º

Artigo 219.º

Artigo 224.º

Âmbito

Anúncio do concurso de concepção

1 — O concurso de concepção permite a selecção de um
ou de mais trabalhos de concepção, ao nível de estudo pré-

1 — O concurso de concepção é publicitado no Diário
da República através de anúncio conforme modelo apro-
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vado por portaria dos ministros responsáveis pela edição
do Diário da República e pelas áreas das finanças e das
obras públicas.
2 — O anúncio referido no número anterior ou um
resumo dos seus elementos mais importantes pode ser
posteriormente divulgado por qualquer outro meio considerado conveniente, nomeadamente através da sua publicação em plataforma electrónica utilizada pela entidade
adjudicante.
Artigo 225.º
Anúncio no Jornal Oficial da União Europeia

1 — Deve ainda ser publicado no Jornal Oficial da
União Europeia um anúncio do concurso de concepção,
conforme modelo constante do anexo XII do Regulamento
(CE) n.º 1564/2005, da Comissão, de 7 de Setembro.
2 — Não é obrigatória a publicação de anúncio no Jornal
Oficial da União Europeia quando a entidade adjudicante
não manifeste expressamente a intenção de, posteriormente, celebrar um contrato, por ajuste directo adoptado
ao abrigo do disposto na alínea g) do n.º 1 do artigo 27.º,
de aquisição do plano, do projecto ou da criação conceptual
que consista na concretização ou no desenvolvimento do
ou dos trabalhos de concepção seleccionados, e o montante
da despesa autorizada para o pagamento dos prémios no
âmbito do concurso de concepção seja inferior:
a) Ao referido na alínea b) do artigo 7.º da Directiva
n.º 2004/18/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho,
de 31 de Março, no caso de a entidade adjudicante ser
uma das referidas nas alíneas b) a g) do n.º 1 e no n.º 2
do artigo 2.º;
b) Ao referido na alínea a) do artigo 7.º da Directiva
n.º 2004/18/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho,
de 31 de Março, no caso de a entidade adjudicante ser o
Estado, excepto se se tratar de concursos de concepção
que se refiram a serviços:
i) De investigação e desenvolvimento;
ii) De transmissão de programas televisivos e de emissões de rádio, serviços de interconexão e serviços integrados de telecomunicações;
iii) Mencionados no anexo II-B da Directiva n.º 2004/18/
CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 31 de Março;
c) Ao referido na alínea a) do artigo 16.º da Directiva
n.º 2004/17/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho,
de 31 de Março, no caso de a entidade adjudicante ser uma
das referidas no n.º 1 do artigo 7.º, quando o concurso de
concepção se referir a trabalhos de concepção que digam
directa e principalmente respeito a uma ou a várias das
actividades por ela exercidas nos sectores da água, da
energia, dos transportes e dos serviços postais.
3 — Nos casos previstos nas subalíneas i) a iii) da
alínea b) do número anterior, é aplicável o disposto na
alínea a) do mesmo número.
4 — No caso de agrupamentos de entidades adjudicantes, é aplicável o disposto no n.º 2 em função do mais baixo
dos valores neles referidos tendo em conta as entidades
que o constituem.
5 — O anúncio referido no n.º 1 deve ser enviado ao
Serviço das Publicações Oficiais das Comunidades Europeias através de meios electrónicos, conforme formato e
modalidades de transmissão indicados no portal da Internet

http://simap.eu.int ou através de qualquer outro meio, caso
em que o respectivo conteúdo deve limitar-se a cerca de
650 palavras.
6 — Deve ser junto ao processo de concurso documento
comprovativo da data do envio do anúncio para publicação
no Jornal Oficial da União Europeia.
7 — A publicação do anúncio no Jornal Oficial da
União Europeia não dispensa a publicação do anúncio
referido no n.º 1 do artigo anterior.
8 — O envio para publicação dos anúncios referidos no
número anterior deve ocorrer em simultâneo.
Artigo 226.º
Termos de referência

1 — Nos concursos de concepção é aprovado um documento, designado termos de referência, que deve indicar:
a) A identificação do concurso, bem como a respectiva
modalidade escolhida;
b) Uma descrição, tão completa quanto possível, das
características, das particularidades, das referências e de
quaisquer outros requisitos de natureza estética, funcional
ou técnica que os trabalhos de concepção apresentados
devem observar;
c) A entidade adjudicante;
d) O órgão que tomou a decisão de seleccionar um ou
mais trabalhos de concepção e, no caso de esta ter sido
tomada no uso de delegação ou subdelegação de competência, a qualidade em que aquele decidiu, com menção
das decisões de delegação ou subdelegação e do local da
respectiva publicação;
e) A identidade dos membros, efectivos e suplentes,
que compõem o júri e, quando for o caso, as respectivas
habilitações profissionais específicas;
f) As habilitações profissionais específicas de que os
concorrentes devem ser titulares, se for o caso;
g) Os documentos que materializam os trabalhos de
concepção apresentados;
h) O prazo e o local para a apresentação dos documentos
referidos na alínea anterior;
i) O critério de selecção, explicitando claramente os
factores e eventuais subfactores que o densificam;
j) O montante global dos eventuais prémios de participação a atribuir aos concorrentes cujos trabalhos de
concepção apresentados não sejam excluídos;
l) O número de trabalhos de concepção apresentados
a seleccionar;
m) O valor do prémio de consagração a atribuir a cada
um dos concorrentes seleccionados;
n) A intenção de celebrar, na sequência do concurso de
concepção e por ajuste directo ao abrigo do disposto na
alínea g) do n.º 1 do artigo 27.º, um contrato de prestação
de serviços destinado a adquirir planos, projectos ou quaisquer criações conceptuais que consistam na concretização
ou no desenvolvimento do ou dos trabalhos de concepção
seleccionados neste concurso.
2 — Quando for adoptada a modalidade de concurso
limitado por prévia qualificação, os termos de referência
devem ainda indicar:
a) Os requisitos mínimos de capacidade técnica que os
candidatos devem preencher;
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b) Os documentos destinados à qualificação dos candidatos;
c) O prazo e o local para a apresentação das candidaturas.
3 — Os termos de referência podem ainda conter quaisquer regras específicas sobre o concurso de concepção
consideradas convenientes pela entidade adjudicante, desde
que não tenham por efeito impedir, restringir ou falsear a
concorrência, bem como ser acompanhados de quaisquer
documentos complementares necessários à cabal descrição
referida na alínea b) do n.º 1 ou indicar a entidade e o local
onde esses documentos podem ser obtidos directamente
pelos interessados.
4 — Os termos de referência podem também prever
a obrigatoriedade de apresentação dos trabalhos de concepção através de correio electrónico ou de outro meio de
transmissão electrónica de dados, caso em que devem definir os termos a que deve obedecer essa apresentação por
forma a garantir o anonimato previsto no artigo 228.º
5 — As normas dos termos de referência prevalecem
sobre quaisquer indicações constantes dos anúncios com
elas desconformes.
6 — Quando se verificar a situação prevista na alínea n)
do n.º 1, os termos de referência devem ser acompanhados do caderno de encargos relativo ao procedimento de
ajuste directo.
7 — Aos termos de referência é aplicável, com as necessárias adaptações, o disposto nos n.os 1, 2 e 5 do artigo 133.º
Artigo 227.º
Júri do concurso de concepção

1 — O júri do concurso de concepção, designado pelo
órgão competente para a decisão prevista no artigo 221.º, é
composto, em número ímpar, por um mínimo três membros
efectivos, um dos quais presidirá, e dois suplentes.
2 — Quando, nos termos de referência, for exigida aos
concorrentes a titularidade de habilitações profissionais
específicas, a maioria dos membros do júri deve ser titular
da mesma habilitação.
3 — Ao funcionamento do júri do concurso de concepção é aplicável o disposto no artigo 68.º
4 — As deliberações do júri do concurso de concepção
sobre a ordenação dos trabalhos de concepção apresentados
ou sobre a exclusão dos mesmos por inobservância da descrição a que se refere a alínea b) do n.º 1 do artigo anterior
têm carácter vinculativo para a entidade adjudicante, não
podendo, em qualquer caso, ser alteradas depois de conhecida a identidade dos concorrentes.
Artigo 228.º
Anonimato

1 — No concurso de concepção, qualquer que seja a
modalidade adoptada, a identidade dos concorrentes autores dos trabalhos de concepção apresentados só pode
ser conhecida e revelada depois de elaborado o relatório
final do concurso.
2 — A entidade adjudicante, o júri do concurso e os
concorrentes devem praticar, ou abster-se de praticar, se
for o caso, todos os actos necessários ao cumprimento do
disposto no número anterior, nomeadamente no que res-

peita ao acesso aos documentos complementares referidos
no n.º 3 do artigo 226.º
Artigo 229.º
Apresentação dos trabalhos de concepção

Cada concorrente pode apresentar vários trabalhos de
concepção.
Artigo 230.º
Fixação dos prazos para a apresentação dos documentos

O prazo para a apresentação dos documentos destinados
à qualificação, quando a modalidade escolhida for a de
concurso limitado por prévia qualificação, bem como o
prazo para a apresentação dos documentos que materializam os trabalhos de concepção, são fixados livremente
pela entidade adjudicante, tendo em conta o tempo necessário à respectiva elaboração, em função da natureza, das
características e da complexidade inerentes ao concurso
em causa.
Artigo 231.º
Regras do concurso público

1 — Quando a modalidade escolhida for a de concurso
público, os documentos que materializam cada um dos
trabalhos de concepção devem ser encerrados em invólucro
opaco e fechado, no rosto do qual deve ser escrita apenas
a palavra «Trabalho» e a designação do concurso.
2 — Em invólucro com as características indicadas no
número anterior, deve ser encerrado um documento com
a identificação e os contactos do concorrente, no rosto do
qual deve ser escrita apenas a palavra «Concorrente» e a
designação do concurso.
3 — Os invólucros a que se referem os números anteriores são encerrados num outro, igualmente opaco e fechado,
que se denomina «Invólucro exterior», indicando-se apenas
a designação do concurso e da entidade adjudicante.
4 — Os documentos que materializam os trabalhos de
concepção, bem como todos os invólucros referidos nos números anteriores, devem ser elaborados e apresentados de
tal forma que fique assegurado o total e absoluto anonimato
dos concorrentes, não podendo conter qualquer elemento
que permita, de forma directa ou indirecta, identificar o
seu autor ou autores.
5 — O invólucro exterior pode ser entregue directamente ou enviado por correio registado, sem indicação
do remetente, devendo, em qualquer caso, a respectiva
recepção ocorrer dentro do prazo e no local fixados para
a apresentação dos trabalhos de concepção.
6 — A recepção dos invólucros exteriores deve ser registada, anotando-se a data e a hora em que os mesmos são
recebidos e, no caso de entrega directa, deve ser apenas
entregue ao seu portador um recibo comprovativo dessa
entrega.
7 — Depois do termo do prazo fixado para a apresentação dos trabalhos de concepção, o júri do concurso atribui
um número a cada um dos invólucros exteriores, abre-os
e escreve esse mesmo número nos respectivos invólucros
referidos nos n.os 1 e 2.
8 — O júri do concurso procede seguidamente à abertura dos invólucros que contém os documentos que materializam os trabalhos de concepção apresentados pelos
concorrentes, procedendo à sua apreciação e elaborando
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um relatório final, assinado por todos os seus membros,
no qual deve indicar, fundamentadamente:
a) A ordenação dos trabalhos de concepção apresentados, de acordo com o critério de selecção fixado nos
termos de referência;
b) A exclusão dos trabalhos de concepção:
i) Cujos invólucros tenham sido apresentados após o
termo do prazo fixado nos termos de referência;
ii) Cujos documentos que os materializam, ou os invólucros referidos nos n.os 1 a 3, contenham qualquer elemento
que permita, de forma directa ou indirecta, identificar o
seu autor ou autores;
iii) Que não observem a descrição a que se refere a
alínea b) do n.º 1 do artigo 226.º
9 — O júri do concurso só pode proceder à abertura
dos invólucros referidos no n.º 2 depois de integralmente
cumprido o disposto no número anterior.
10 — No caso de os termos de referência preverem
a obrigatoriedade de apresentação dos trabalhos de
concepção através de correio electrónico ou de outro
meio de transmissão electrónica de dados, o disposto
nos números anteriores é aplicável com as necessárias
adaptações.
Artigo 232.º
Regras do concurso limitado por prévia qualificação

1 — Quando a modalidade escolhida for a de concurso
limitado por prévia qualificação, os documentos destinados à qualificação devem ser encerrados em invólucro
opaco e fechado, no rosto do qual deve ser escrita a palavra «Candidatura», o nome ou a denominação social
do candidato, a designação do concurso e da entidade
adjudicante.
2 — O invólucro referido no número anterior pode ser
entregue directamente ou enviado por correio registado,
devendo, em qualquer caso, a respectiva recepção ocorrer
dentro do prazo e no local fixados para a apresentação das
candidaturas.
3 — A recepção dos invólucros deve ser registada,
anotando-se a data e a hora em que os mesmos são recebidos e, no caso de entrega directa, a identidade das pessoas que a efectuaram, sendo entregue a estas um recibo
comprovativo dessa entrega.
4 — Depois do termo do prazo fixado para a apresentação das candidaturas, o júri do concurso procede à sua apreciação, qualificando os candidatos que, tendo apresentado
as respectivas candidaturas tempestivamente, cumpram
os requisitos mínimos de capacidade técnica fixados nos
termos de referência.
5 — Efectuada a qualificação, o júri do concurso envia
aos candidatos qualificados, em simultâneo, um convite à
apresentação dos trabalhos de concepção de acordo com
as regras fixadas nos termos de referência.
6 — Cumprido o disposto no número anterior, o concurso de concepção prossegue os seus termos de acordo
com o disposto no artigo anterior.
7 — O relatório final do concurso deve ainda indicar,
fundamentadamente, quais os candidatos a excluir, quer
por não preencherem os requisitos mínimos de capacidade
técnica exigidos nos termos de referência, quer por terem
apresentado as respectivas candidaturas após o termo do
prazo fixado para o efeito.

8 — No caso de os termos de referência preverem
a obrigatoriedade de apresentação dos trabalhos de
concepção através de correio electrónico ou de outro
meio de transmissão electrónica de dados, o disposto
nos números anteriores é aplicável com as necessárias
adaptações.
Artigo 233.º
Decisão de selecção e prémios

1 — O órgão competente para a decisão prevista no
artigo 221.º selecciona um ou mais trabalhos de concepção,
consoante o número fixado nos termos de referência do
concurso, de acordo com o teor e as conclusões do relatório
final, nomeadamente com as deliberações vinculativas
tomadas pelo júri.
2 — Da decisão de selecção deve também constar a
atribuição dos prémios de consagração aos concorrentes
seleccionados, bem como a atribuição dos eventuais prémios de participação.
3 — A decisão de selecção referida nos números anteriores é notificada simultaneamente a todos os concorrentes e, quando a modalidade escolhida for a de concurso
limitado por prévia qualificação, também aos candidatos
excluídos.
4 — Os concorrentes sobre cujos trabalhos de concepção recaia a decisão de selecção consideram-se seleccionados para efeitos do disposto na alínea g) do n.º 1 do
artigo 27.º
Artigo 234.º
Caducidade da decisão de selecção

1 — Quando os termos de referência do concurso de
concepção exigirem aos concorrentes a titularidade de
habilitações profissionais específicas, os concorrentes seleccionados devem apresentar documentos comprovativos
das mesmas no prazo de cinco dias a contar da notificação
da decisão de selecção.
2 — A decisão de selecção caduca se o concorrente
seleccionado não apresentar os documentos referidos no
número anterior no prazo nele fixado.
3 — No caso previsto no número anterior, o órgão
competente para a decisão prevista no artigo 221.º deve
seleccionar o trabalho de concepção ordenado em lugar
subsequente.
Artigo 235.º
Anúncio da decisão de selecção

Quando o anúncio do concurso de concepção tenha sido
publicado no Jornal Oficial da União Europeia, a entidade
adjudicante deve enviar ao Serviço de Publicações Oficiais
das Comunidades Europeias, no prazo de 30 dias após a
decisão de selecção, um anúncio conforme modelo constante do anexo XIII do Regulamento (CE) n.º 1564/2005,
da Comissão, de 7 de Setembro.
Artigo 236.º
Prevalência

As normas constantes do presente capítulo relativas ao
concurso de concepção prevalecem sobre quaisquer disposições dos termos de referência e respectivos documentos
complementares com elas desconformes.
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CAPÍTULO II
Sistemas de aquisição dinâmicos
Artigo 237.º
Noção

1 — A entidade adjudicante pode celebrar contratos de
locação ou de aquisição de bens móveis ou de aquisição de
serviços de uso corrente através de um sistema totalmente
electrónico designado sistema de aquisição dinâmico.
2 — Para os efeitos do disposto no número anterior,
consideram-se bens e serviços de uso corrente aqueles
cujas especificações técnicas se encontram totalmente
estandardizadas.
Artigo 238.º
Fases do sistema

O sistema de aquisição dinâmico compreende as seguintes fases:
a) Instituição do sistema;
b) Anúncio simplificado;
c) Adjudicação.
Artigo 239.º
Instituição do sistema

1 — A decisão de instituir um sistema de aquisição
dinâmico cabe ao órgão competente para a decisão de
contratar e deve ser feita em simultâneo com a decisão de
escolha do procedimento.
2 — A escolha do procedimento nos termos do disposto
no artigo 20.º só permite a celebração de contratos ao
abrigo de um sistema de aquisição dinâmico enquanto o
somatório dos respectivos preços contratuais seja inferior
aos valores referidos naquele artigo.
3 — A entidade adjudicante não pode instituir um sistema de aquisição dinâmico de modo a impedir, restringir
ou falsear a concorrência.
4 — Não podem ser cobradas aos interessados ou aos
concorrentes quaisquer despesas relacionadas com a instituição ou a operatividade do sistema.
5 — A instituição de um sistema de aquisição dinâmico
rege-se, com as necessárias adaptações, pelas disposições
que regulam o concurso público, em tudo o que não esteja
especialmente previsto nos artigos seguintes e seja com
eles compatível.
Artigo 240.º
Peças do procedimento

1 — Para além do disposto no artigo 132.º, o programa
do procedimento deve ainda:
a) Fixar a duração do sistema de aquisição dinâmico,
que não pode ser superior a quatro anos, salvo em casos
excepcionais devidamente fundamentados;
b) Fornecer todas as informações necessárias ao acesso
dos interessados ao sistema de aquisição dinâmico, indicando o equipamento electrónico utilizado, as modalidades
e os aspectos técnicos de ligação ao sistema;
c) Indicar o modo de apresentação das propostas.
2 — O programa do procedimento deve indicar os eventuais factores e subfactores que densificam o critério de

adjudicação, bem como o valor dos respectivos coeficientes
de ponderação, não sendo, porém, necessário um modelo
de avaliação das propostas.
3 — As peças do procedimento devem ser integralmente
disponibilizadas, até ao encerramento do sistema, de forma
gratuita e directa, na plataforma electrónica utilizada pela
entidade adjudicante.
Artigo 241.º
Versões iniciais de proposta

1 — Os interessados podem apresentar as respectivas
versões iniciais de proposta desde a publicitação da instituição do sistema até ao prazo fixado para o efeito no
anúncio simplificado previsto no artigo seguinte.
2 — Até ao termo do prazo para a sua apresentação
em versão definitiva, fixado no convite previsto no artigo 243.º, as versões iniciais de proposta podem ser continuamente alteradas.
3 — No prazo de 15 dias a contar da recepção no sistema
da versão inicial de proposta, bem como de cada alteração
da mesma, a entidade adjudicante notifica o respectivo
apresentante da sua aceitação ou rejeição.
4 — São rejeitadas as propostas, tanto na versão inicial
como na versão alterada, sempre que os respectivos atributos, termos ou condições violem o caderno de encargos.
5 — Consideram-se rejeitadas as propostas, tanto na
versão inicial como na versão alterada, relativamente às
quais a entidade adjudicante não proceda à notificação
prevista no n.º 3.
6 — São admitidos no sistema todos os interessados que
apresentem uma versão inicial de proposta, ou uma versão
alterada da mesma, que não seja rejeitada.
Artigo 242.º
Anúncio simplificado

1 — A celebração de um contrato ao abrigo de um sistema de aquisição dinâmico depende da publicação:
a) De um anúncio simplificado no Diário da República,
conforme modelo aprovado por portaria dos ministros
responsáveis pela edição do Diário da República e pelas
áreas das finanças e das obras públicas; e
b) De um anúncio simplificado no Jornal Oficial da
União Europeia, conforme modelo constante do anexo IX
do Regulamento (CE) n.º 1564/2005, da Comissão, de 7
de Setembro, quando o anúncio com indicação expressa
da instituição de um sistema de aquisição dinâmico tenha
sido publicado no Jornal Oficial da União Europeia.
2 — À publicação dos anúncios previstos no número
anterior é aplicável, com as necessárias adaptações, o disposto nos artigos 130.º ou 131.º
3 — Quando o anúncio com indicação expressa da
instituição de um sistema de aquisição dinâmico seja publicado no Jornal Oficial da União Europeia, o anúncio
simplificado só pode ser publicado decorridos, pelo menos,
40 dias a contar da data do envio daquele anúncio para
publicação.
4 — Todos os interessados em aceder ao sistema devem
apresentar as respectivas versões iniciais de proposta no
prazo de 15 dias a contar da data do envio do anúncio
simplificado para publicação.
5 — Às versões iniciais das propostas é aplicável o
disposto nos n.os 3 a 6 do artigo anterior.
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Artigo 243.º

Artigo 246.º

Convite

Regras dos sistemas de qualificação

1 — O procedimento de formação do contrato a celebrar
ao abrigo de um sistema de aquisição dinâmico inicia-se
com o envio, em simultâneo, a todos os concorrentes cujas
versões iniciais de proposta foram aceites, de um convite
a apresentar uma versão definitiva de proposta para o
contrato a celebrar.
2 — No convite, a entidade adjudicante deve indicar:

1 — Os sistemas de qualificação, que podem compreender várias fases de qualificação, devem basear-se em regras
e critérios objectivos e não discriminatórios, nomeadamente
relativos ao preenchimento de requisitos mínimos de capacidade técnica ou de capacidade financeira dos interessados, devendo ser aplicados em condições de igualdade.
2 — As regras e os critérios de qualificação devem
ser adequados ao tipo e às características das prestações
abrangidas pelo objecto do contrato a celebrar, podendo
consistir no cumprimento de especificações técnicas, caso
em que é aplicável o disposto no artigo 49.º
3 — No caso de a entidade adjudicante exigir a apresentação de certificados emitidos por organismos independentes, nacionais ou estabelecidos noutros Estados membros
da União Europeia, que atestem que o interessado respeita
determinadas normas de garantia de qualidade, deve referir-se
aos sistemas de garantia de qualidade baseados no conjunto
de normas europeias, certificados por organismos conformes
com as séries de normas europeias respeitantes à certificação.
4 — No caso de a entidade adjudicante exigir a apresentação de certificados emitidos por organismos independentes, nacionais ou estabelecidos noutros Estados membros
da União Europeia, que atestem que o interessado respeita
determinadas normas de garantia de gestão ambiental, deve
referir-se aos sistemas de gestão ambiental baseados no
Sistema Comunitário de Ecogestão e Auditoria (EMAS)
ou em normas europeias ou internacionais, certificados por
organismos conformes com as séries de normas europeias
ou regulamentos comunitários respeitantes à certificação.
5 — Para os efeitos do disposto no n.º 3, a entidade
adjudicante deve reconhecer também outras provas de
medidas de garantia de qualidade equivalente apresentadas por interessados que não tenham acesso aos referidos
certificados ou que demonstrem que os não possam obter
dentro do prazo de duração do sistema de qualificação.
6 — A entidade adjudicante não pode exigir aos interessados testes ou outras diligências que constituam duplicação de provas objectivas já disponíveis.
7 — Os interessados podem, para preenchimento dos
requisitos mínimos de capacidade técnica ou de capacidade financeira, recorrer a terceiras entidades, independentemente do vínculo que com elas estabeleçam, desde
que apresentem declarações através das quais estas se
comprometam, incondicionalmente, a disponibilizar, até
ao termo da duração do sistema de qualificação, os meios
necessários àquele preenchimento.

a) O prazo para a apresentação das versões definitivas
das propostas, que não pode ser inferior a cinco dias a
contar da data do envio do convite;
b) O modelo de avaliação das propostas, caso não conste
do programa do procedimento.
Artigo 244.º
Avaliação das propostas e adjudicação

Findo o prazo para a apresentação das versões definitivas
das propostas, ao procedimento de formação do contrato a
celebrar ao abrigo de um sistema de aquisição dinâmico
é aplicável o disposto nos artigos 139.º e seguintes, no
que diz respeito à avaliação das propostas, à preparação
da adjudicação e às eventuais fases de negociação e de
leilão electrónico.
CAPÍTULO III
Sistemas de qualificação
Artigo 245.º
Instituição de sistemas de qualificação

1 — Quando o contrato a celebrar diga directa e principalmente respeito a uma ou a várias das actividades exercidas nos sectores da água, da energia, dos transportes e
dos serviços postais pelas entidades adjudicantes referidas
no n.º 1 do artigo 7.º, estas podem instituir sistemas de
qualificação de interessados em participar em concursos
limitados por prévia qualificação ou em procedimentos de
negociação para a formação de contratos de empreitada
de obras públicas, de contratos de locação ou de aquisição
de bens móveis ou de contratos de aquisição de serviços.
2 — A instituição de um sistema de qualificação é publicitada no Diário da República através de anúncio conforme
modelo aprovado por portaria dos ministros responsáveis
pela edição do Diário da República e pelas áreas das finanças e das obras públicas.
3 — O anúncio referido no número anterior ou um
resumo dos seus elementos mais importantes pode ser
posteriormente divulgado por qualquer outro meio considerado conveniente, nomeadamente através da sua publicação em plataforma electrónica utilizada pela entidade
adjudicante.
4 — Deve ainda ser publicado no Jornal Oficial da
União Europeia um anúncio do sistema de qualificação,
conforme modelo constante do anexo VII do Regulamento
(CE) n.º 1564/2005, da Comissão, de 7 de Setembro.
5 — Quando o sistema de qualificação tiver uma duração superior a três anos, os anúncios previstos nos n.os 2 e
4 devem ser republicados anualmente.
6 — Aos anúncios previstos nos números anteriores é
aplicável, com as necessárias adaptações, o disposto nos
n.os 4 a 7 do artigo 131.º

Artigo 247.º
Participação num sistema de qualificação

1 — A entidade adjudicante que tenha instituído um
sistema de qualificação deve assegurar que os interessados possam, durante todo o tempo de duração do sistema,
solicitar a sua qualificação.
2 — A entidade adjudicante deve fornecer, a pedido dos
interessados, todos os documentos que contenham regras
e critérios de qualificação para além dos constantes dos
anúncios previstos no artigo 245.º
Artigo 248.º
Actualização das regras e dos critérios de qualificação

1 — As regras e os critérios de qualificação podem ser
actualizados pela entidade adjudicante a todo o tempo,
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devendo essa actualização ser comunicada aos interessados
que já se encontravam qualificados, àqueles cujo pedido
de qualificação foi anteriormente recusado e àqueles cujo
processo se encontra pendente.
2 — A actualização das regras ou dos critérios de qualificação implica a revisão da decisão de qualificação dos
interessados que já se encontrem qualificados.
Artigo 249.º
Decisão de qualificação

1 — O órgão da entidade adjudicante que para tal for
competente deve pronunciar-se sobre o pedido de qualificação, no prazo de seis meses a contar da data da respectiva
apresentação, equivalendo o silêncio ao deferimento do
pedido.
2 — O indeferimento do pedido de qualificação deve
ser fundamentado com base nas regras e nos critérios aplicáveis e comunicado aos interessados.
3 — O órgão referido no n.º 1 apenas pode revogar a
decisão de qualificação de qualquer interessado por motivos relativos ao incumprimento superveniente das regras
ou dos critérios aplicáveis, ainda que resultantes de uma
actualização dos mesmos.
Artigo 250.º
Selecção dos interessados qualificados

1 — Os interessados qualificados são seleccionados
pelo órgão referido no artigo anterior, de acordo com as regras fixadas no sistema de qualificação, para apresentarem
propostas em concurso limitado por prévia qualificação ou
em procedimento de negociação.
2 — O órgão referido no artigo anterior pode também
recorrer a sistemas de qualificação instituídos por outras
entidades adjudicantes para proceder à selecção dos interessados qualificados de acordo com as regras fixadas
nesses sistemas.
3 — Aos interessados seleccionados nos termos do disposto nos números anteriores é enviado o programa do
procedimento contendo as regras do concurso limitado
por prévia qualificação ou do procedimento de negociação
aplicáveis a partir da fase da apresentação das propostas.
4 — Nos concursos limitados por prévia qualificação e
nos procedimentos de negociação adoptados na sequência
da instituição de um sistema de qualificação não há lugar
à publicação dos anúncios previstos nos artigos 167.º e
197.º, respectivamente.

Artigo 252.º
Modalidades de acordos quadro

1 — As entidades adjudicantes só podem celebrar acordos quadro:
a) Com uma única entidade, quando neles estejam suficientemente especificados todos os aspectos da execução
dos contratos a celebrar ao seu abrigo que sejam submetidos à concorrência pelo caderno de encargos;
b) Com várias entidades, quando neles não estejam
totalmente contemplados ou não estejam suficientemente
especificados os aspectos da execução dos contratos a celebrar ao seu abrigo que sejam submetidos à concorrência
pelo caderno de encargos.
2 — As entidades adjudicantes não podem recorrer à celebração de acordos quadro, em qualquer das modalidades
referidas no número anterior, de forma abusiva ou de modo
a impedir, restringir ou falsear a concorrência.
Artigo 253.º
Procedimento de formação dos acordos quadro

1 — Em tudo o que não esteja especialmente previsto
no presente capítulo, à escolha do procedimento para a
formação de um acordo quadro e à respectiva tramitação
são aplicáveis, com as necessárias adaptações, as normas
previstas no título I, nos capítulos II a XIII do título II e no
título III da parte II do presente Código.
2 — A escolha do procedimento de formação do acordo
quadro nos termos do disposto nos artigos 19.º a 21.º só
permite a celebração de contratos ao seu abrigo enquanto
o somatório dos respectivos preços contratuais seja inferior
aos valores referidos naqueles artigos, consoante o caso.
3 — Do alvará ou do título de registo a apresentar para
os efeitos do disposto no n.º 2 do artigo 81.º apenas são
relevantes as categorias e as subcategorias, independentemente das respectivas classes.
4 — O programa do procedimento de formação de acordos quadro na modalidade prevista na alínea b) do n.º 1
do artigo anterior deve indicar o número de propostas a
adjudicar.
5 — Para os efeitos da celebração de acordos quadro na
modalidade prevista na alínea b) do n.º 1 do artigo anterior,
devem ser adjudicadas, pelo menos, as propostas ordenadas nos três primeiros lugares, salvo quando o número de
candidatos qualificados, ou de propostas apresentadas e
não excluídas, seja inferior.

TÍTULO V

Artigo 254.º

Acordos quadro

Caução

CAPÍTULO I
Celebração de acordos quadro
Artigo 251.º
Noção

Acordo quadro é o contrato celebrado entre uma ou várias entidades adjudicantes e uma ou mais entidades, com
vista a disciplinar relações contratuais futuras a estabelecer
ao longo de um determinado período de tempo, mediante
a fixação antecipada dos respectivos termos.

1 — A entidade adjudicante pode exigir a cada adjudicatário a prestação de uma caução destinada a garantir o
exacto e pontual cumprimento da obrigação prevista no
n.º 1 do artigo seguinte.
2 — À caução referida no número anterior é aplicável
o disposto nos artigos 90.º e 91.º
Artigo 255.º
Obrigação de celebração de contratos
ao abrigo de acordo quadro

1 — O co-contratante do acordo quadro obriga-se a
celebrar contratos nas condições naquele previstas à me-
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dida que a entidade adjudicante parte no acordo quadro
o requeira.
2 — Salvo disposição em contrário constante do caderno de encargos relativo ao acordo quadro, as entidades
adjudicantes não são obrigadas a celebrar contratos ao
seu abrigo.
Artigo 256.º
Prazo máximo de vigência dos acordos quadro

1 — O prazo de vigência dos acordos quadro não pode
ser superior a quatro anos, incluindo quaisquer prorrogações expressas ou tácitas.
2 — O caderno de encargos relativo ao acordo quadro
pode, excepcionalmente e com respeito pelo disposto no
n.º 2 do artigo 252.º, fixar um prazo de vigência do acordo
quadro a celebrar superior a quatro anos, desde que tal se
revele necessário ou conveniente em função da natureza
das prestações objecto desse acordo quadro ou das condições da sua execução.
3 — A fixação do prazo de vigência do acordo quadro
nos termos do disposto no número anterior deve ser fundamentada.
CAPÍTULO II
Celebração de contratos ao abrigo
de acordos quadro
Artigo 257.º
Regras gerais

1 — Só podem celebrar contratos ao abrigo de um
acordo quadro as partes nesse acordo quadro.
2 — Da celebração de contratos ao abrigo de acordos
quadro não podem resultar alterações substanciais das
condições consagradas nestes últimos.
3 — Quando expressamente previsto no caderno de
encargos relativo ao acordo quadro, a entidade adjudicante
pode actualizar as características dos bens ou dos serviços
a adquirir ao abrigo do acordo quadro, modificando-as ou
substituindo-as por outras, desde que se mantenha o tipo
de prestação e os objectivos das especificações fixadas
no procedimento de formação do acordo quadro e desde
que tal se justifique em função da ocorrência de inovações
tecnológicas.
4 — Quando o contrato a celebrar ao abrigo de um
acordo quadro seja de empreitada de obras públicas, é
aplicável o disposto no n.º 2 do artigo 81.º
Artigo 258.º
Celebração de contratos ao abrigo de acordos
quadro cujos termos abranjam todos
os seus aspectos submetidos à concorrência

1 — Deve adoptar-se o ajuste directo para a formação
de contratos a celebrar ao abrigo de acordos quadro celebrados na modalidade prevista na alínea a) do n.º 1 do
artigo 252.º
2 — O conteúdo dos contratos a que se refere o número anterior deve corresponder às condições contratuais
estabelecidas no acordo quadro, não sendo necessária a
elaboração de um caderno de encargos.
3 — Caso tal se revele necessário, a entidade adjudicante pode solicitar, por escrito, ao co-contratante do
acordo quadro, que pormenorize, igualmente por escrito,
aspectos constantes da sua proposta.

Artigo 259.º
Celebração de contratos ao abrigo de acordos quadro
cujos termos não abranjam
todos os seus aspectos submetidos à concorrência

1 — Para a formação de contratos a celebrar ao abrigo
de acordos quadro celebrados na modalidade prevista na
alínea b) do n.º 1 do artigo 252.º, a entidade adjudicante
deve dirigir aos co-contratantes do acordo quadro que
reúnam as condições necessárias para a execução das prestações objecto desses contratos um convite à apresentação
de propostas circunscritas:
a) Aos termos do acordo quadro a concretizar, a desenvolver ou a complementar em virtude das particularidades
da necessidade cuja satisfação se visa com a celebração
do contrato; ou
b) Aos aspectos da execução do contrato a celebrar
submetidos à concorrência pelo caderno de encargos do
acordo quadro para os efeitos do procedimento de formação
do contrato a celebrar ao seu abrigo.
2 — O convite deve indicar o prazo e o modo de apresentação das propostas, bem como os termos ou os aspectos referidos no número anterior e, ainda, o modelo de
avaliação das propostas com base nos factores e eventuais
subfactores que densificaram o critério de adjudicação
previamente previsto no programa do procedimento de
formação do acordo quadro.
3 — Ao procedimento previsto no presente artigo é
aplicável, com as necessárias adaptações, o disposto nos
artigos 139.º e seguintes.

TÍTULO VI
Centrais de compras
CAPÍTULO I
Disposições gerais
Artigo 260.º
Centrais de compras

1 — As entidades adjudicantes referidas nos n.os 1 e 2
do artigo 2.º podem constituir centrais de compras para
centralizar a contratação de empreitadas de obras públicas,
de locação e de aquisição de bens móveis e de aquisição
de serviços.
2 — As entidades adjudicantes referidas no número anterior podem ainda constituir centrais de compras exclusivamente destinadas a um determinado sector de actividade.
3 — A constituição, a estrutura orgânica e o funcionamento das centrais de compras regem-se por diploma
próprio.
Artigo 261.º
Principais actividades das centrais de compras

1 — As centrais de compras destinam-se a:
a) Adjudicar propostas de execução de empreitadas
de obras públicas, de fornecimento de bens móveis e de
prestação de serviços, a pedido e em representação das
entidades adjudicantes;
b) Locar ou adquirir bens móveis ou adquirir serviços
destinados a entidades adjudicantes, nomeadamente por
forma a promover o agrupamento de encomendas;
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c) Celebrar acordos quadro, designados contratos públicos de aprovisionamento, que tenham por objecto a
posterior celebração de contratos de empreitadas de obras
públicas ou de locação ou de aquisição de bens móveis ou
de aquisição de serviços.
2 — Para os efeitos do exercício das actividades previstas no número anterior, as centrais de compras estão
sujeitas às disposições do presente Código.
3 — Nos casos previstos nas alíneas a) e b) do n.º 1, as
despesas inerentes ao procedimento de formação de cada
contrato a celebrar em concreto são da responsabilidade
da entidade adjudicante beneficiária, salvo indicação em
contrário constante do diploma que regula o funcionamento
da central de compras.
Artigo 262.º
Âmbito subjectivo das centrais de compras

1 — São abrangidas pela contratação centralizada a
efectuar por cada central de compras as entidades previstas
no diploma que regula o seu funcionamento.
2 — As entidades não abrangidas pela contratação centralizada a efectuar por uma determinada central de compras podem dela beneficiar, para a aquisição da totalidade
ou de apenas algumas categorias de obras, de bens móveis
ou de serviços, nos termos previstos no diploma que regula
o funcionamento da mesma.
CAPÍTULO II
Acordos quadro celebrados por centrais de compras
Artigo 263.º
Admissibilidade da celebração de acordos
quadro por centrais de compras

1 — As centrais de compras podem celebrar acordos
quadro, em qualquer das modalidades previstas no artigo 252.º, que tenham por objecto a futura celebração de
contratos de empreitada de obras públicas, de locação ou
de aquisição de bens móveis ou de aquisição serviços.
2 — Salvo nos casos especialmente previstos na lei, sempre que as entidades adjudicantes referidas nas alíneas a)
e d) do n.º 1 do artigo 2.º se encontrem abrangidas pela
contratação centralizada a efectuar por uma central de
compras, os acordos quadro em qualquer das modalidades
previstas no artigo 252.º devem ser celebrados por essa
central de compras.
Artigo 264.º
Remissão

Em tudo o que não se encontrar especificamente regulado no presente capítulo, aos contratos públicos de
aprovisionamento, bem como aos contratos celebrados
ao seu abrigo, é aplicável o disposto nos capítulos I e II
do título V.
Artigo 265.º
Procedimento de formação dos contratos
públicos de aprovisionamento

1 — Sem prejuízo do disposto nos artigos 24.º a 29.º,
para a formação dos contratos públicos de aprovisiona-

mento deve ser adoptado o procedimento de concurso
público ou de concurso limitado por prévia qualificação.
2 — O anúncio do concurso público ou do concurso
limitado por prévia qualificação para a formação de contratos públicos de aprovisionamento deve ser sempre publicado no Jornal Oficial da União Europeia.
Artigo 266.º
Prazo máximo de vigência dos contratos
públicos de aprovisionamento

O prazo de vigência dos contratos públicos de aprovisionamento não pode ser superior a quatro anos.

TÍTULO VII
Garantias administrativas
Artigo 267.º
Direito aplicável

1 — As impugnações administrativas das decisões relativas à formação dos contratos públicos regem-se pelo
disposto no presente título e, subsidiariamente, pelo disposto no Código do Procedimento Administrativo.
2 — Os prazos previstos no presente título contam-se
nos termos do disposto no artigo 72.º do Código do Procedimento Administrativo e não lhes é aplicável, em caso
algum, o disposto no artigo 73.º do mesmo Código.
Artigo 268.º
Natureza

As impugnações administrativas são facultativas.
Artigo 269.º
Decisões impugnáveis

1 — São susceptíveis de impugnação administrativa
quaisquer decisões administrativas ou outras àquelas equiparadas proferidas no âmbito de um procedimento de formação de um contrato público.
2 — As peças do procedimento são também susceptíveis
de impugnação administrativa.
Artigo 270.º
Prazo de impugnação

Sem prejuízo do disposto no n.º 3 do artigo 138.º e no
n.º 3 do artigo 177.º, as impugnações administrativas de
quaisquer decisões administrativas ou de outras àquelas
equiparadas relativas à formação de um contrato público
devem ser apresentadas no prazo de cinco dias a contar
da respectiva notificação.
Artigo 271.º
Apresentação da impugnação

1 — O interessado deve expor, na reclamação ou no
requerimento de interposição do recurso, todos os fundamentos da impugnação, podendo juntar os documentos
que considere convenientes.
2 — O recurso administrativo das deliberações do júri
deve ser interposto para o órgão competente, por lei ou
por delegação, para a decisão de contratar.
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Artigo 272.º
Efeitos da impugnação

1 — A apresentação de quaisquer impugnações administrativas não suspende a realização das operações subsequentes do procedimento em causa.
2 — Enquanto as impugnações administrativas não
forem decididas ou não tiver decorrido o prazo para a
respectiva decisão, não se pode proceder:
a) À decisão de qualificação;
b) Ao início da fase de negociação;
c) À decisão de adjudicação.
Artigo 273.º
Audiência dos contra-interessados

Quando a impugnação administrativa tiver por objecto
a decisão de qualificação, a decisão de adjudicação ou a
rejeição de impugnação administrativa de qualquer dessas
decisões, o órgão competente para dela conhecer deve,
nos dois dias seguintes à respectiva apresentação, notificar os candidatos ou os concorrentes para, querendo, se
pronunciarem no prazo de cinco dias, sobre o pedido e os
seus fundamentos.
Artigo 274.º
Decisão

1 — As impugnações administrativas são decididas no
prazo de cinco dias a contar da data da sua apresentação,
equivalendo o silêncio à rejeição das mesmas.
2 — Quando haja lugar a audiência dos contra-interessados nos termos do disposto no artigo anterior, o prazo
para a decisão da impugnação administrativa conta-se do
termo do prazo fixado para aquela audiência.

TÍTULO VIII
Extensão do âmbito de aplicação
Artigo 275.º
Contratos subsidiados

1 — As regras previstas no presente Código relativas
à formação de contratos de empreitada de obras públicas
são também aplicáveis no caso da formação de contratos
de empreitada celebrados por entidades não referidas no
artigo 2.º ou no n.º 1 do artigo 7.º, desde que:
a) Sejam financiados directamente em mais de 50 %
por qualquer das entidades adjudicantes referidas no artigo 2.º; e
b) O respectivo preço contratual seja igual ou superior
ao valor referido na alínea b) do artigo 19.º.
2 — As regras previstas no presente Código relativas à
formação de contratos de aquisição de serviços são também
aplicáveis no caso da formação de contratos de aquisição
de serviços celebrados por entidades não referidas no artigo 2.º ou no n.º 1 do artigo 7.º, desde que:
a) Sejam financiados directamente em mais de 50 %
por qualquer das entidades adjudicantes referidas no artigo 2.º;

b) O respectivo preço contratual seja igual ou superior
ao valor referido na alínea b) do n.º 1 do artigo 20.º; e
c) Sejam complementares, dependentes ou se encontrem, por qualquer forma, relacionados com o objecto de
um contrato de empreitada a cuja formação é aplicável o
presente Código nos termos do disposto no número anterior.
Artigo 276.º
Contratos a celebrar por concessionários de obras públicas
que não sejam entidades adjudicantes

1 — A intenção de celebrar contratos de empreitada de
obras públicas cujo preço contratual seja igual ou superior
ao valor referido na alínea b) do artigo 19.º, por parte de
concessionários de obras públicas que não sejam entidades
adjudicantes, deve ser publicitada no Diário da República
através de anúncio conforme modelo aprovado por portaria
dos ministros responsáveis pela edição do Diário da República e pelas áreas das finanças e das obras públicas.
2 — Deve ainda ser publicado no Jornal Oficial da
União Europeia um anúncio da intenção referida no n.º 1,
conforme modelo constante do anexo XI do Regulamento
(CE) n.º 1564/2005, da Comissão, de 7 de Setembro.
3 — Aos anúncios previstos nos números anteriores é
aplicável, com as necessárias adaptações, o disposto nos
n.os 4 e 7 do artigo 131.º
4 — Os anúncios previstos nos n.os 1 e 2 não têm de ser
publicados quando:
a) Se verificar alguma das situações previstas nos artigos 24.º ou 25.º;
b) O adjudicatário seja uma empresa associada do concessionário de obras públicas, nos termos do disposto no
artigo 14.º
5 — Para efeitos da formação dos contratos de empreitada de obras públicas referidos no n.º 1, o concessionário
não pode fixar um prazo para a apresentação de candidaturas inferior a 37 dias a contar da data do envio do anúncio
referido no n.º 2, nem um prazo para a apresentação das
propostas inferior a 40 dias a contar daquela mesma data
ou do convite à apresentação de propostas.
6 — Aos prazos mínimos previstos no número anterior são aplicáveis as reduções previstas no n.º 3 do artigo 136.º e no n.º 3 do artigo 174.º, consoante o caso.
7 — Quando, por qualquer motivo, as peças do procedimento não sejam disponibilizadas no prazo máximo de
três dias a contar da data da sua solicitação, o prazo fixado
para a apresentação das candidaturas ou das propostas deve
ser prorrogado, a pedido dos interessados, por período, no
mínimo, equivalente ao do atraso verificado.
Artigo 277.º
Contratos a celebrar por entidades beneficiárias
de direitos especiais ou exclusivos
no exercício de actividades de serviço público

1 — Na formação de contratos de locação ou de aquisição de bens móveis por entidades não referidas no artigo 2.º
ou no n.º 1 do artigo 7.º às quais tenham sido atribuídos
direitos especiais ou exclusivos no exercício de actividades
de serviço público por uma das entidades adjudicantes
neles referidas, devem aquelas respeitar o princípio da não
discriminação em razão da nacionalidade.
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2 — No acto de atribuição dos direitos especiais ou
exclusivos, as entidades adjudicantes devem mencionar a
obrigação prevista no número anterior.

PARTE III
Regime substantivo dos contratos administrativos
TÍTULO I
Contratos administrativos em geral
CAPÍTULO I
Disposições gerais
Artigo 278.º
Utilização do contrato administrativo

Na prossecução das suas atribuições ou dos seus fins, os
contraentes públicos podem celebrar quaisquer contratos
administrativos, salvo se outra coisa resultar da lei ou da
natureza das relações a estabelecer.
Artigo 279.º
Contrato como fonte da relação jurídica administrativa

Sem prejuízo do disposto no presente título em matéria
de conformação da relação contratual, esta rege-se pelas
cláusulas e pelos demais elementos integrantes do contrato
que sejam conformes com a Constituição e a lei.
Artigo 280.º
Direito aplicável

1 — Na falta de lei especial, as disposições do presente
título são aplicáveis às relações contratuais jurídicas administrativas.
2 — As disposições do presente título são subsidiariamente aplicáveis às relações contratuais jurídicas administrativas reguladas em especial no presente Código ou em
outra lei, sempre que os tipos dos contratos não afastem
as razões justificativas da disciplina em causa.
3 — Em tudo quanto não estiver regulado no presente
Código ou em lei especial e não for suficientemente disciplinado por aplicação dos princípios gerais de direito
administrativo, são subsidiariamente aplicáveis às relações
contratuais jurídicas administrativas, com as necessárias
adaptações, as restantes normas de direito administrativo
e, na falta destas, o direito civil.
Artigo 281.º
Proporcionalidade e conexão material das prestações contratuais

O contraente público não pode assumir direitos ou obrigações manifestamente desproporcionados ou que não tenham uma conexão material directa com o fim do contrato.
Artigo 282.º
Reposição do equilíbrio financeiro do contrato

1 — Há lugar à reposição do equilíbrio financeiro apenas nos casos especialmente previstos na lei ou, a título
excepcional, no próprio contrato.

2 — Sem prejuízo do disposto no número anterior, o
co-contratante só tem direito à reposição do equilíbrio
financeiro quando, tendo em conta a repartição do risco
entre as partes, o facto invocado como fundamento desse
direito altere os pressupostos nos quais o co-contratante
determinou o valor das prestações a que se obrigou, desde
que o contraente público conhecesse ou não devesse ignorar esses pressupostos.
3 — A reposição do equilíbrio financeiro produz os
seus efeitos desde a data da ocorrência do facto que alterou os pressupostos referidos no número anterior, sendo
efectuada, na falta de estipulação contratual, designadamente, através da prorrogação do prazo de execução das
prestações ou de vigência do contrato, da revisão de preços ou da assunção, por parte do contraente público, do
dever de prestar à contraparte o valor correspondente ao
decréscimo das receitas esperadas ou ao agravamento dos
encargos previstos com a execução do contrato.
4 — A reposição do equilíbrio financeiro efectuada
nos termos do presente artigo é, relativamente ao evento
que lhe deu origem, única, completa e final para todo o
período do contrato, sem prejuízo de tal reposição poder
ser parcialmente diferida em relação a quaisquer efeitos
específicos do evento em causa que, pela sua natureza, não
sejam susceptíveis de uma razoável avaliação imediata
ou sobre cuja existência, incidência ou quantificação não
exista concordância entre as partes.
5 — Na falta de estipulação contratual, o valor da reposição do equilíbrio financeiro corresponde ao necessário para repor a proporção financeira em que assentou
inicialmente o contrato e é calculado em função do valor
das prestações a que as partes se obrigaram e dos efeitos
resultantes do facto gerador do direito à reposição no valor
dessas mesmas prestações.
6 — A reposição do equilíbrio financeiro não pode
colocar qualquer das partes em situação mais favorável
que a que resultava do equilíbrio financeiro inicialmente
estabelecido, não podendo cobrir eventuais perdas que
já decorriam desse equilíbrio ou eram inerentes ao risco
próprio do contrato.
CAPÍTULO II
Invalidade do contrato
Artigo 283.º
Invalidade consequente de actos procedimentais inválidos

1 — Os contratos são nulos se a nulidade do acto procedimental em tenha assentado a sua celebração tenha sido
judicialmente declarada ou possa ainda sê-lo.
2 — Os contratos são anuláveis se tiverem sido anulados
ou se forem anuláveis os actos procedimentais em que
tenha assentado a sua celebração.
3 — O disposto no número anterior não é aplicável
quando o acto procedimental anulável em que tenha assentado a celebração do contrato se consolide na ordem
jurídica, se convalide ou seja renovado, sem reincidência
nas mesmas causas de invalidade.
4 — O efeito anulatório previsto no n.º 2 pode ser afastado por decisão judicial ou arbitral, quando, ponderados os
interesses públicos e privados em presença e a gravidade
da ofensa geradora do vício do acto procedimental em
causa, a anulação do contrato se revele desproporcionada
ou contrária à boa fé ou quando se demonstre inequi-
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vocamente que o vício não implicaria uma modificação
subjectiva no contrato celebrado nem uma alteração do
seu conteúdo essencial.
Artigo 284.º
Invalidade própria do contrato

1 — Os contratos celebrados com ofensa de princípios
ou normas injuntivas são anuláveis.
2 — Os contratos são, todavia, nulos quando se verifique algum dos fundamentos previstos no artigo 133.º
do Código do Procedimento Administrativo ou quando o
respectivo vício determine a nulidade por aplicação dos
princípios gerais de direito administrativo.
3 — São aplicáveis aos contratos administrativos as
disposições do Código Civil relativas à falta e vícios da
vontade.
Artigo 285.º
Regime de invalidade

1 — Aos contratos com objecto passível de acto administrativo e outros contratos sobre o exercício de poderes
públicos é aplicável o regime de invalidade previsto para
o acto com o mesmo objecto e idêntica regulamentação
da situação concreta.
2 — Aos demais contratos administrativos é aplicável o
regime de invalidade consagrado no direito civil.
3 — Todos os contratos administrativos são susceptíveis de redução e conversão, nos termos do disposto nos
artigos 292.º e 293.º do Código Civil, independentemente
do respectivo desvalor jurídico.
CAPÍTULO III
Execução do contrato
Artigo 286.º
Princípios fundamentais

O contrato constitui, para o contraente público e para
o co-contratante, situações subjectivas activas e passivas que devem ser exercidas e cumpridas de boa fé e em
conformidade com os ditames do interesse público, nos
termos da lei.
Artigo 287.º
Eficácia do contrato

1 — A plena eficácia do contrato depende da emissão
dos actos de aprovação, de visto, ou de outros actos integrativos da eficácia exigidos por lei, quer em relação ao
próprio contrato, quer ao tipo de acto administrativo que
eventualmente substitua, no caso de se tratar de contrato
com objecto passível de acto administrativo.
2 — As partes podem atribuir eficácia retroactiva ao
contrato quando exigências imperiosas de direito público
o justifiquem, desde que a produção antecipada de efeitos:
a) Não seja proibida por lei;
b) Não lese direitos e interesses legalmente protegidos
de terceiros; e
c) Não impeça, restrinja ou falseie a concorrência garantida pelo disposto no presente Código relativamente à
de formação do contrato.

3 — O contrato que constitui situações subjectivas passivas para terceiros ou do qual resultem efeitos modificativos, impeditivos ou extintivos de direitos de terceiros só
se torna eficaz nessa parte mediante consentimento dos
titulares dos direitos ou obrigações visados.
4 — Exceptuam-se do disposto no número anterior as
cláusulas contratuais de efeito normativo, cuja eficácia
depende de publicidade conferida segundo as formalidades
aplicáveis aos regulamentos do contraente público.
Artigo 288.º
Execução pessoal

Sem prejuízo do disposto em matéria de cessão da
posição contratual e de subcontratação, incumbe ao co-contratante a exacta e pontual execução das prestações
contratuais, em cumprimento do convencionado, não
podendo este transmitir a terceiros as responsabilidades
assumidas perante o contraente público.
Artigo 289.º
Colaboração recíproca

As partes estão vinculadas pelo dever de colaboração
mútua, designadamente no tocante à prestação recíproca
de informações necessárias à boa execução do contrato.
Artigo 290.º
Informação e sigilo

1 — O co-contratante deve prestar ao contraente público
todas as informações que este lhe solicitar e que sejam necessárias à fiscalização do modo de execução do contrato,
devendo o contraente público satisfazer os pedidos de informação formulados pelo co-contratante e que respeitem
a elementos técnicos na sua posse cujo conhecimento se
mostre necessário à execução do contrato.
2 — Salvo quando, por força do contrato, caiba ao
co-contratante o exercício de poderes públicos, compete exclusivamente ao contraente público a satisfação
do direito à informação por parte de particulares sobre
o teor do contrato e quaisquer aspectos da respectiva
execução.
3 — O contraente público e o co-contratante guardam
sigilo sobre quaisquer matérias sujeitas a segredo nos termos da lei às quais tenham acesso por força da execução
do contrato.
Artigo 291.º
Protecção do co-contratante pelo contraente público

O contraente público deve exercer as respectivas competências de autoridade a fim de reprimir ou prevenir a
violação por terceiros de vínculos jurídico-administrativos
de que resulte a impossibilidade ou grave dificuldade da
boa execução do contrato pelo co-contratante e da obtenção
por este das receitas a que tenha direito.
Artigo 292.º
Adiantamentos de preço

1 — No caso de contratos que impliquem o pagamento
de um preço pelo contraente público, este pode efectuar
adiantamentos de preço por conta de prestações a reali-
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zar ou de actos preparatórios ou acessórios das mesmas
quando:
a) O valor dos adiantamentos não seja superior a 30 %
do preço contratual; e
b) Seja prestada caução de valor igual ou superior aos
adiantamentos efectuados, sendo aplicável, com as necessárias adaptações, o disposto nos artigos 88.º e 90.º
2 — Sem prejuízo do disposto no número anterior, no
caso de a despesa inerente ao contrato se realizar em mais
de um ano económico, o contraente público só pode efectuar adiantamentos de preço quando, até ao final do ano
económico no qual são efectuados os adiantamentos, sejam
realizadas prestações ou praticados actos preparatórios ou
acessórios das mesmas de montante igual ou superior aos
valores adiantados.
3 — Em casos excepcionais, podem ser efectuados
adiantamentos sem que estejam reunidas as condições
previstas nos números anteriores, mediante decisão fundamentada do órgão competente para autorizar a correspondente despesa.
4 — Em qualquer caso, só são admitidos adiantamentos
contratualmente previstos, não podendo as partes, durante
a fase de execução contratual, acordar em regime de pagamentos que implique a realização de adiantamentos
inicialmente não previstos, salvo havendo fundamento de
modificação do contrato que justifique uma alteração de tal
regime e desde que sejam respeitados os limites previstos
no presente Código.
5 — Na falta de estipulação contratual, os adiantamentos
são imputados aos pagamentos contratualmente previstos.
6 — Os termos concretos da imputação a que se refere o
número anterior, incluindo a aplicação das fórmulas que sejam julgadas relevantes, devem ser fixados no contrato.
Artigo 293.º
Garantia suplementar dos adiantamentos

Nos contratos que envolvam a afectação de bens móveis
à actividade do co-contratante e em que haja adiantamentos
de preço por virtude de tal afectação, para além de outras
garantias que sejam devidas, o contraente público goza
de privilégio mobiliário especial, graduado em primeiro
lugar, sobre os bens a que digam respeito os adiantamentos concedidos, não podendo o co-contratante aliená-los,
onerá-los ou desafectá-los da actividade de execução do
contrato sem prévio consentimento escrito daquele.
Artigo 294.º
Substituição da caução

1 — A requerimento do co-contratante, o contraente
público pode autorizar a substituição da caução que tenha
sido prestada desde que fiquem salvaguardados os pagamentos já efectuados, sendo aplicável, com as necessárias
adaptações, o disposto no artigo 90.º
2 — Da substituição a que se refere o número anterior
não pode resultar a diminuição das garantias do contraente
público.
Artigo 295.º
Liberação da caução

1 — O regime de liberação das cauções prestadas pelo
co-contratante deve ser estabelecido no contrato, não podendo as partes acordar em regime diverso durante a fase

de execução contratual, salvo havendo fundamento de
modificação do contrato que justifique uma alteração do
regime de liberação das cauções e desde que sejam respeitados os limites previstos no presente Código.
2 — A caução para garantia de adiantamentos de preço
é progressivamente liberada à medida que forem prestados ou entregues os bens ou serviços correspondentes
ao pagamento adiantado que tenha sido efectuado pelo
contraente público.
3 — Nos contratos em que não haja obrigações de correcção de defeitos pelo co-contratante, designadamente
obrigações de garantia, o contraente público deve promover
a liberação integral da caução destinada a garantir o exacto
e pontual cumprimento das obrigações contratuais no prazo
de 30 dias após o cumprimento de todas as obrigações do
co-contratante.
4 — Nos contratos em que haja obrigações de correcção
de defeitos pelo co-contratante, designadamente obrigações de garantia, sujeitas a um prazo igual ou inferior a
dois anos, o contraente público deve promover a liberação
integral da caução destinada a garantir o exacto e pontual cumprimento das obrigações contratuais no prazo de
30 dias após o termo do respectivo prazo.
5 — Nos contratos referidos no número anterior em que
o prazo aí referido das obrigações de correcção de defeitos
seja superior a dois anos, o contraente público promove a
liberação da caução destinada a garantir o exacto e pontual
cumprimento das obrigações contratuais, nos seguintes
termos:
a) 25 % do valor da caução, no prazo de 30 dias após o
termo do 2.º ano do prazo a que estão sujeitas as obrigações
de correcção de defeitos, designadamente as de garantia;
b) Os restantes 75 %, no prazo de 30 dias após o termo
de cada ano adicional do prazo a que estão sujeitas as
obrigações de correcção de defeitos, designadamente as de
garantia, na proporção do tempo decorrido, sem prejuízo da
liberação integral, também no prazo de 30 dias, no caso de
o prazo referido terminar antes de decorrido novo ano.
6 — Não obstante o disposto no número anterior, quando
o prazo a que estão sujeitas as obrigações de correcção de
defeitos, designadamente as obrigações de garantia, for
superior a cinco anos, a caução destinada a garantir o
exacto e pontual cumprimento das obrigações contratuais
deve encontrar-se liberada em pelo menos 75 %, no prazo
de 30 dias após o decurso desses cinco anos.
7 — Nos contratos em que haja lugar a recepção provisória, a recepção definitiva ou a acto equivalente e no
caso de estas ocorrerem apenas parcialmente, a liberação
parcial prevista no número anterior é promovida na proporção do valor respeitante à recepção parcial ou a acto
equivalente.
8 — A liberação da caução prevista nos n.os 4 a 7 depende
da inexistência de defeitos da prestação do co-contratante
ou da correcção daqueles que hajam sido detectados até
ao momento da liberação, sem prejuízo de o contraente
público poder decidir diferentemente, designadamente
por considerar que os defeitos identificados e não corrigidos são de pequena importância e não justificam a não
liberação.
9 — Decorrido o prazo previsto nos números anteriores
para a liberação da caução sem que esta tenha ocorrido, o
co-contratante pode notificar o contraente público para que
este cumpra a obrigação de liberação da caução, ficando
autorizado a promovê-la, a título parcial ou integral, se,
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15 dias após a notificação, o contraente público não tiver
dado cumprimento à referida obrigação.
10 — A mora na liberação, total ou parcial, da caução
confere ao co-contratante o direito de indemnização, designadamente pelos custos adicionais por este incorridos
com a manutenção da caução prestada por período superior
ao que seria devido.
Artigo 296.º
Execução da caução

1 — As cauções prestadas pelo co-contratante podem
ser executadas pelo contraente público, sem necessidade
de prévia decisão judicial ou arbitral, para satisfação de
quaisquer importâncias que se mostrem devidas por força
do não cumprimento por aquele das obrigações legais ou
contratuais, designadamente as seguintes:
a) Sanções pecuniárias aplicadas nos termos previstos
no contrato;
b) Prejuízos incorridos pelo contraente público, por
força do incumprimento do contrato;
c) Importâncias fixadas no contrato a título de cláusulas
penais.
2 — A execução parcial ou total de caução prestada pelo
co-contratante implica a renovação do respectivo valor, no
prazo de 15 dias após a notificação pelo contraente público
para esse efeito.
3 — A execução indevida da caução confere ao co-contratante o direito a indemnização pelos prejuízos daí
advenientes.
Artigo 297.º
Suspensão da execução

A execução das prestações que constituem o objecto do
contrato pode ser, total ou parcialmente, suspensa com os
seguintes fundamentos:
a) A impossibilidade temporária de cumprimento do
contrato, designadamente em virtude de mora do contraente público na entrega ou na disponibilização de meios
ou bens necessários à respectiva execução; ou
b) A excepção de não cumprimento.
Artigo 298.º
Recomeço da execução

1 — A execução das prestações que constituem objecto
do contrato recomeça logo que cessem as causas que determinaram a suspensão, devendo o contraente público
notificar por escrito o co-contratante para o efeito.
2 — A suspensão, total ou parcial, da execução das
prestações objecto do contrato determina a prorrogação
do prazo de execução das mesmas por período igual ao
prazo inicialmente fixado no contrato para a sua execução,
acrescido do prazo estritamente necessário à organização
de meios e execução de trabalhos preparatórios ou acessórios com vista ao recomeço da execução.
3 — Na determinação do prazo acrescido a que se refere
a segunda parte do número anterior devem ser considerados
o objecto contratual em causa, as necessidades de mobilização de meios humanos e materiais do co-contratante e
a duração do período de suspensão.
4 — A prorrogação prevista no n.º 2 não aproveita à
parte a quem seja imputável o facto gerador da suspensão.

Artigo 299.º
Prazo de pagamento

1 — Os pagamentos devidos pelo contraente público
devem ser efectuados no prazo de 30 dias após a entrega
das respectivas facturas, as quais só podem ser emitidas
após o vencimento da obrigação a que se referem.
2 — O contrato pode estabelecer prazo diverso do fixado no número anterior, não devendo este exceder, em
qualquer caso, 60 dias.
Artigo 300.º
Revisão de preços

Sem prejuízo do disposto nos artigos 282.º, 341.º e
382.º, só há lugar à revisão de preços se o contrato o determinar e fixar os respectivos termos, nomeadamente o
método de cálculo e a periodicidade.
Artigo 301.º
Prémios por cumprimento antecipado

1 — Salvo quando a natureza do contrato ou a lei
não o permitam, o contraente público pode atribuir ao
co-contratante prémios por cumprimento antecipado das
prestações objecto do contrato.
2 — A possibilidade de atribuição de prémios a que se
refere o número anterior, as condições da sua atribuição e
o respectivo valor devem constar do contrato.
CAPÍTULO IV
Conformação da relação contratual
Artigo 302.º
Poderes do contraente público

Salvo quando outra coisa resultar da natureza do contrato ou da lei, o contraente público pode, nos termos do
disposto no contrato e no presente Código:
a) Dirigir o modo de execução das prestações;
b) Fiscalizar o modo de execução do contrato;
c) Modificar unilateralmente as cláusulas respeitantes ao
conteúdo e ao modo de execução das prestações previstas
no contrato por razões de interesse público;
d) Aplicar as sanções previstas para a inexecução do
contrato;
e) Resolver unilateralmente o contrato.
Artigo 303.º
Princípios respeitantes aos poderes de direcção e de fiscalização

1 — Cabe ao contraente público assegurar, mediante o
exercício de poderes de direcção e de fiscalização, a funcionalidade da execução do contrato quanto à realização
do interesse público visado pela decisão de contratar.
2 — O exercício dos poderes de direcção e de fiscalização deve salvaguardar a autonomia do co-contratante,
limitando-se ao estritamente necessário à prossecução do
interesse público, e processando-se de modo a não perturbar a execução do contrato, com observância das regras
legais ou contratuais aplicáveis e sem diminuir a iniciativa
e a correlativa responsabilidade do co-contratante.
3 — Nos contratos que envolvam prestações de concepção por parte do co-contratante, o contraente público
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deve abster-se designadamente de, por via do exercício
de poderes de direcção e de fiscalização relativos a fases
posteriores à de concepção, diminuir a responsabilidade e
o grau de risco assumido pelo co-contratante relativamente
à fase de concepção.
Artigo 304.º
Direcção do modo de execução das prestações

1 — O contraente público dispõe do poder de direcção
do modo de execução das prestações do co-contratante no
que respeita a matérias necessárias à execução do contrato
carentes de regulamentação ou insuficientemente reguladas
de forma a impedir que o contrato seja executado de modo
inconveniente ou inoportuno para o interesse público, sem
prejuízo do disposto no n.º 2 do artigo anterior e, designadamente, da reserva de autonomia técnica ou de gestão
do co-contratante que se encontre assegurada no contrato
ou que decorra do tipo contratual aplicável ou, ainda, dos
usos sociais.
2 — Para além das acções tipificadas no contrato, a
direcção pelo contraente público consiste na emissão de
ordens, directivas ou instruções sobre o sentido das escolhas necessárias nos domínios da execução técnica, financeira ou jurídica das prestações contratuais, consoante o
contrato em causa.
3 — As ordens, directivas ou instruções devem ser
emitidas por escrito ou, quando as circunstâncias impuserem a forma oral, reduzidas a escrito e notificadas ao
co-contratante no prazo de cinco dias, salvo justo impedimento.
Artigo 305.º
Fiscalização do modo de execução do contrato

1 — O contraente público dispõe de poderes de fiscalização técnica, financeira e jurídica do modo de execução
do contrato por forma a poder determinar as necessárias
correcções e aplicar as devidas sanções.
2 — Sem prejuízo do disposto em matéria de segredo
profissional ou comercial e do regime aplicável a outra
informação protegida por lei, a fiscalização deve limitar-se
a aspectos que se prendam imediatamente com o modo
de execução do contrato, podendo realizar-se, designadamente, através de inspecção de locais, equipamentos,
documentação, registos informáticos e contabilidade ou
mediante pedidos de informação,
3 — O exercício do poder de fiscalização deve ficar
documentado em autos, relatórios ou livros próprios.
4 — As tarefas de fiscalização podem ser parcial ou totalmente delegadas em comissões paritárias de acompanhamento ou entidades públicas ou privadas especializadas.
5 — À relação entre o contraente público e as entidades públicas ou privadas referidas no número anterior
são aplicáveis, com as necessárias adaptações, as regras
próprias da delegação de poderes constantes do Código
do Procedimento Administrativo.

Artigo 307.º
Natureza das declarações do contraente público

1 — Com excepção dos casos previstos no número seguinte, as declarações do contraente público sobre interpretação e validade do contrato ou sobre a sua execução
são meras declarações negociais, pelo que, na falta de
acordo do co-contratante, o contraente público apenas
pode obter os efeitos pretendidos através do recurso à
acção administrativa comum.
2 — Revestem a natureza de acto administrativo as
declarações do contraente público sobre a execução do
contrato que se traduzam em:
a) Ordens, directivas ou instruções no exercício dos
poderes de direcção e de fiscalização;
b) Modificação unilateral das cláusulas respeitantes ao
conteúdo e ao modo de execução das prestações previstas
no contrato por razões de interesse público;
c) Aplicação das sanções previstas para a inexecução
do contrato;
d) Resolução unilateral do contrato.
Artigo 308.º
Formação dos actos administrativos do contraente público

1 — A formação dos actos administrativos emitidos no
exercício dos poderes do contraente público não está sujeita
ao regime da marcha do procedimento estabelecido pelo
Código do Procedimento Administrativo.
2 — Exceptuam-se do disposto no número anterior a
aplicação de sanções contratuais através de acto administrativo, a qual está sujeita a audiência prévia do co-contratante, nos termos previstos no Código do Procedimento Administrativo.
3 — O contraente público pode, todavia, dispensar a
audiência prévia referida no número anterior se a sanção
a aplicar tiver natureza pecuniária e se encontrar caucionada por garantia bancária à primeira solicitação ou por
instrumento equivalente, desde que haja fundado receio
de a execução da mesma se frustrar por virtude daquela
audiência.
Artigo 309.º
Executividade dos actos administrativos do contraente público

1 — Os actos administrativos do contraente público
relativos à execução do contrato constituem título executivo.
2 — O cumprimento das obrigações determinadas pelos
actos administrativos a que se refere o número anterior não
pode ser imposto coercivamente pelo contraente público,
salvo quando se trate de actos que determinem, em geral,
a resolução do contrato ou, em especial, o sequestro e o
resgate de concessões, bem como outras situações previstas na lei.

Artigo 306.º

Artigo 310.º

Fiscalização do modo de execução dos projectos
de investigação e desenvolvimento

Acordos endocontratuais

O regime da fiscalização da execução dos projectos de
investigação e desenvolvimento é objecto de regulamentação própria, aprovada por portaria dos ministros responsáveis pelas áreas das obras públicas e da ciência.

1 — Salvo se outra coisa resultar da natureza dos efeitos
jurídicos pretendidos, podem as partes no contrato celebrar
entre si, sob forma escrita, acordos pelos quais substituam
a prática de actos administrativos pelo contraente público
em matéria de execução do contrato ou que tenham por
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objecto a definição consensual de parte ou da totalidade
do conteúdo de tais actos administrativos.
2 — Os acordos endocontratuais sobre a modificação
do contrato dependem dos pressupostos e estão sujeitos
aos limites estatuídos no capítulo seguinte.
3 — Os acordos endocontratuais integram o contrato a
que dizem respeito.
CAPÍTULO V
Modificações objectivas do contrato
Artigo 311.º
Modificação objectiva do contrato

1 — O contrato pode ser modificado com os fundamentos previstos no artigo seguinte:
a) Por acordo entre as partes, que não pode revestir
forma menos solene do que a do contrato;
b) Por decisão judicial ou arbitral.
2 — O contrato pode ainda ser modificado por acto
administrativo do contraente público quando o fundamento
invocado sejam razões de interesse público.
Artigo 312.º
Fundamentos

O contrato pode ser modificado com os seguintes fundamentos:
a) Quando as circunstâncias em que as partes fundaram a
decisão de contratar tiverem sofrido uma alteração anormal
e imprevisível, desde que a exigência das obrigações por
si assumidas afecte gravemente os princípios da boa fé e
não esteja coberta pelos riscos próprios do contrato;
b) Por razões de interesse público decorrentes de necessidades novas ou de uma nova ponderação das circunstâncias existentes.
Artigo 313.º
Limites

1 — A modificação não pode conduzir à alteração das
prestações principais abrangidas pelo objecto do contrato
nem configurar uma forma de impedir, restringir ou falsear
a concorrência garantida pelo disposto no presente Código
relativamente à formação do contrato.
2 — Para efeitos do disposto no número anterior, salvo
quando a natureza duradoura do vínculo contratual e o decurso do tempo o justifiquem, a modificação só é permitida
quando seja objectivamente demonstrável que a ordenação
das propostas avaliadas no procedimento de formação do
contrato não seria alterada se o caderno de encargos tivesse
contemplado essa modificação.
3 — Nos contratos com objecto passível de acto administrativo e demais contratos sobre o exercício de poderes públicos, o fundamento previsto na alínea a) do
artigo anterior não pode conduzir à modificação do contrato por decisão judicial ou arbitral, quando esta interfira
com o resultado do exercício da margem de livre decisão
administrativa subjacente ao mesmo ou implique a formulação de valorações próprias do exercício da função
administrativa.

Artigo 314.º
Consequências

1 — O co-contratante tem direito à reposição do equilíbrio financeiro, segundo os critérios estabelecidos no
presente Código, sempre que o fundamento para a modificação do contrato seja:
a) A alteração anormal e imprevisível das circunstâncias
imputável a decisão do contraente público, adoptada fora
do exercício dos seus poderes de conformação da relação
contratual, que se repercuta de modo específico na situação
contratual do co-contratante; ou
b) Razões de interesse público.
2 — Os demais casos de alteração anormal e imprevisível
das circunstâncias conferem direito à modificação do contrato ou a uma compensação financeira, segundo critérios
de equidade.
Artigo 315.º
Obrigação de transparência

1 — Os actos administrativos do contraente público ou
os acordos entre as partes que impliquem quaisquer modificações objectivas do contrato e representem um valor
acumulado superior a 15 % do preço contratual devem
ser imediatamente publicitados, pelo contraente público,
no portal da Internet dedicados aos contratos públicos,
devendo a publicidade ser mantida até seis meses após a
extinção do contrato.
2 — A publicitação referida no número anterior é condição de eficácia dos actos administrativos ou acordos
modificativos, nomeadamente para efeitos de quaisquer
pagamentos.
CAPÍTULO VI
Cessão da posição contratual e subcontratação
Artigo 316.º
Âmbito

Na falta de estipulação contratual ou quando outra coisa
não resultar da natureza do contrato, são admitidas a cessão
da posição contratual e a subcontratação, nos termos do
disposto nos artigos seguintes.
Artigo 317.º
Limites à cessão e à subcontratação pelo co-contratante

1 — A cessão da posição contratual e a subcontratação
são sempre vedadas:
a) Quando a escolha do co-contratante tenha sido determinada por ajuste directo, nos casos em que só possa
ser convidada uma entidade;
b) Às entidades abrangidas pelas causas de impedimento
previstas no artigo 55.º;
c) Quando existam fortes indícios de que a cessão da
posição contratual ou a subcontratação resultem de actos,
acordos, práticas ou informações susceptíveis de falsear
as regras de concorrência.
2 — Sempre que se trate de subcontratação, o limite
constante da alínea a) do número anterior restringe-se às
prestações objecto do contrato que tiverem sido determinantes para a escolha do ajuste directo.
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3 — Nos casos previstos na alínea c) do n.º 1, deve
o contraente público, de imediato, comunicar, à Autoridade da Concorrência e, no caso de empreitadas ou de
concessões de obras públicas, igualmente ao Instituto da
Construção e do Imobiliário, I. P., os indícios dos actos,
acordos, práticas ou informações susceptíveis de falsear
as regras de concorrência.
Artigo 318.º
Cessão e subcontratação pelo co-contratante
autorizadas no contrato

1 — O contrato pode autorizar a cessão da posição contratual e a subcontratação a entidades nele identificadas.
2 — A autorização da cessão da posição contratual depende:
a) Da prévia apresentação dos documentos de habilitação relativos ao potencial cessionário que sejam exigidos
ao cedente na fase de formação do contrato em causa;
b) Do preenchimento, por parte do potencial cessionário, dos requisitos mínimos de capacidade técnica e de
capacidade financeira exigidos ao cedente para efeitos
de qualificação, quando esta tenha tido lugar na fase de
formação do contrato em causa.
3 — A autorização da subcontratação depende:
a) Da prévia apresentação dos documentos de habilitação relativos ao potencial subcontratado que sejam
exigidos ao subcontratante na fase de formação do contrato
em causa;
b) Do preenchimento, por parte do potencial subcontratado, de requisitos mínimos de capacidade técnica ou
de capacidade financeira, quando o contrato subordinar
expressamente a subcontratação à avaliação dessas capacidades ou de uma delas, ou do preenchimento, por parte
do potencial subcontratado, dos requisitos mínimos de
capacidade técnica relativos às prestações a subcontratar,
sempre que o co-contratante recorra à capacidade de potenciais subcontratados, para efeitos de qualificação na
fase de formação do contrato.
4 — O contrato pode proibir a subcontratação de determinadas prestações contratuais ou de prestações cujo
valor acumulado exceda uma percentagem do preço contratual.
5 — A estipulação contratual prevista no número anterior não pode ter por efeito restringir, limitar ou falsear a
concorrência garantida pelo disposto no presente Código
relativamente à formação do contrato, não podendo, designadamente, limitar a possibilidade de recurso à capacidade
técnica de terceiras entidades que se afigure essencial para
efeitos de qualificação do co-contratante.
6 — A autorização estabelecida no contrato não dispensa
a observância, no momento da cessão ou subcontratação,
dos limites e requisitos previstos, respectivamente, no
artigo anterior e nos números anteriores.
Artigo 319.º
Autorização à cessão e à subcontratação
pelo co-contratante na fase de execução

1 — A cessão da posição contratual e a subcontratação
no decurso da execução do contrato carecem de autorização
do contraente público.

2 — Para efeitos da autorização do contraente público, o
co-contratante deve apresentar uma proposta fundamentada
e instruída com todos os documentos comprovativos da
verificação dos requisitos que seriam exigíveis para a autorização da cessão e da subcontratação no próprio contrato,
nos termos do disposto no n.º 2, na alínea a) e na primeira
parte da alínea b) do n.º 3 e no n.º 4 do artigo anterior,
respectivamente.
3 — O contraente público deve pronunciar-se sobre a
proposta do co-contratante no prazo de 30 dias a contar
da respectiva apresentação, desde que regularmente instruída.
Artigo 320.º
Recusa de autorização à subcontratação

Observados os limites previstos no artigo 317.º e sempre que o potencial subcontratado se encontre habilitado
e reúna as capacidades técnica e financeira, nos termos
previstos nos artigos anteriores, o contraente público apenas pode recusar a subcontratação no contrato ou negar a
sua autorização na fase de execução quando haja fundado
receio de que a subcontratação envolva um aumento de
risco de incumprimento das obrigações emergentes do
contrato.
Artigo 321.º
Responsabilidade do co-contratante

Nos casos de subcontratação, o co-contratante permanece integralmente responsável perante o contraente
público pelo exacto e pontual cumprimento de todas as
obrigações contratuais.
Artigo 322.º
Direitos de step in e step out

1 — Quando haja estipulação contratual nesse sentido,
as entidades financiadoras podem, mediante autorização do
contraente público e nos termos contratualmente estabelecidos, intervir no contrato, com o objectivo de assegurar a
continuidade das prestações objecto do mesmo, devendo
assegurar o respeito pelas normas legais reguladoras da
actividade subjacente às prestações em causa.
2 — O disposto no número anterior só é aplicável
em caso de incumprimento grave pelo co-contratante de
obrigações contratuais perante o contraente público ou
perante terceiros com quem o co-contratante tenha celebrado subcontratos essenciais para a prossecução do
objecto do contrato desde que o incumprimento esteja
iminente ou se verifiquem os pressupostos para a resolução
do contrato pelo contraente público ou dos subcontratos
por terceiros.
3 — A intervenção das entidades financiadoras pode
revestir as seguintes modalidades:
a) Transferência do controlo societário do co-contratante
para as entidades financiadoras ou para a entidade indicada
pelas entidades financiadoras;
b) Cessão da posição contratual do co-contratante para
as entidades financiadoras ou para a entidade indicada
pelas entidades financiadoras.
4 — No caso previsto na alínea b) do número anterior,
a posição contratual do co-contratante nos subcontratos
celebrados transmitir-se-á automaticamente para as enti-
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dades financiadoras ou para a entidade por esta indicada,
transmitindo-se novamente para o co-contratante no termo
do período de intervenção, se aplicável.
Artigo 323.º
Alterações societárias

Nos casos em que o co-contratante deva constituir-se sob
a forma de sociedade, o contrato pode sujeitar a autorização
do contraente público qualquer alteração do contrato constitutivo da sociedade, bem como a alienação ou oneração
das participações no respectivo capital social.
Artigo 324.º
Cessão da posição contratual pelo contraente público

A cessão da posição contratual pelo contraente público
só pode ser recusada pelo co-contratante quando haja fundado receio de que a cessão envolva um aumento do risco
de incumprimento das obrigações emergentes do contrato
pelo potencial cessionário ou a diminuição das garantias
do co-contratante.
CAPÍTULO VII
Incumprimento do contrato
Artigo 325.º
Incumprimento por facto imputável ao co-contratante

1 — Se o co-contratante não cumprir de forma exacta e
pontual as obrigações contratuais ou parte delas por facto
que lhe seja imputável, deve o contraente público notificá-lo para cumprir dentro de um prazo razoável, salvo quando
o cumprimento se tenha tornado impossível ou o contraente
público tenha perdido o interesse na prestação.
2 — Mantendo-se a situação de incumprimento após o
decurso do prazo referido no número anterior, o contraente
público pode optar pela efectivação das prestações de natureza fungível em falta, directamente ou por intermédio
de terceiro, ou por resolver o contrato com fundamento
em incumprimento definitivo, nos termos do disposto no
artigo 333.º
3 — Se o contraente público optar pela execução das
prestações fungíveis por terceiro, à formação do contrato
com esse terceiro é aplicável o disposto na parte II do
presente Código.
4 — O disposto nos números anteriores não prejudica a
aplicação pelo contraente público de sanções previstas no
contrato para o caso de incumprimento pelo co-contratante,
por facto que lhe seja imputável, nem a aplicação das disposições relativas à obrigação de indemnização por mora
e incumprimento definitivo previstas no Código Civil.
Artigo 326.º
Atrasos nos pagamentos

1 — Em caso de atraso do contraente público no cumprimento de obrigações pecuniárias, tem o co-contratante
direito aos juros de mora sobre o montante em dívida à
taxa legalmente fixada para o efeito pelo período correspondente à mora.
2 — Em caso de desacordo sobre o montante devido,
deve o contraente público efectuar o pagamento sobre a
importância em que existe concordância do co-contratante.

3 — Quando as importâncias pagas nos termos previstos
no número anterior forem inferiores àquelas que sejam
efectivamente devidas ao co-contratante, em função da
apreciação de reclamações deduzidas, tem este direito a
juros de mora sobre essa diferença, nos termos do disposto
no n.º 1.
4 — Na falta de disposição contratual, o atraso em um
ou mais pagamentos não determina o vencimento das restantes obrigações de pagamento.
Artigo 327.º
Excepção de não cumprimento invocável pelo co-contratante

1 — Nos contratos bilaterais, quando o incumprimento
seja imputável ao contraente público, o co-contratante,
independentemente do direito de resolução do contrato
que lhe assista, nos termos do disposto no artigo 332.º,
pode invocar a excepção de não cumprimento desde que
a sua recusa em cumprir não implique grave prejuízo para
a realização do interesse público subjacente à relação jurídica contratual.
2 — Se a recusa de cumprir pelo co-contratante implicar grave prejuízo para a realização do interesse público
nos termos do disposto na parte final do número anterior,
aquele apenas pode invocar a excepção de não cumprimento
quando a realização das prestações contratuais coloque manifestamente em causa a viabilidade económico-financeira
do co-contratante ou se revele excessivamente onerosa,
devendo, nesse último caso, ser devidamente ponderados
os interesses públicos e privados em presença.
3 — O exercício pelo co-contratante do direito de recusar
o cumprimento da prestação depende de prévia notificação
ao contraente público da intenção de exercício do direito e
dos respectivos fundamentos, com a antecedência mínima
de 15 dias, se outra não for estipulada no contrato.
4 — Considera-se que a invocação da excepção de não
cumprimento não implica grave prejuízo para a realização
do interesse público quando o contraente público, no prazo
de 15 dias contado da notificação a que se refere o número
anterior não reconhecer, mediante resolução fundamentada,
que a recusa em cumprir seria gravemente prejudicial para
o interesse público.
Artigo 328.º
Direito de retenção

O disposto no artigo anterior é aplicável, com as necessárias adaptações, à invocação do direito de retenção
pelo co-contratante.
Artigo 329.º
Aplicação das sanções contratuais

1 — Nos termos previstos no presente Código, o contraente público pode, a título sancionatório, resolver o
contrato e aplicar as sanções previstas no contrato ou na
lei em caso de incumprimento pelo co-contratante.
2 — Quando as sanções a que se refere o número anterior revistam natureza pecuniária, o respectivo valor
acumulado não pode exceder 20 % do preço contratual,
sem prejuízo do poder de resolução do contrato prevista
no capítulo seguinte.
3 — Nos casos em que seja atingido o limite previsto no
número anterior e o contraente público decida não proceder
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Extinção do contrato em geral

4 — Nos casos previstos na alínea c) do n.º 1, o direito de resolução pode ser exercido mediante declaração
ao contraente público, produzindo efeitos 30 dias após a
recepção dessa declaração, salvo se o contraente público
cumprir as obrigações em atraso nesse prazo, acrescidas
dos juros de mora a que houver lugar.

Artigo 330.º

Artigo 333.º

Causas de extinção

Resolução sancionatória

à resolução do contrato, por dela resultar grave dano para
o interesse público, aquele limite é elevado para 30 %.
CAPÍTULO VIII

São causas de extinção do contrato:
a) O cumprimento, a impossibilidade definitiva e todas
as restantes causas de extinção das obrigações reconhecidas
pelo direito civil;
b) A revogação;
c) A resolução, por via de decisão judicial ou arbitral
ou por decisão do contraente público, nos casos previstos
nos artigos 333.º a 335.º
Artigo 331.º
Revogação

1 — As partes podem, por acordo, revogar o contrato
em qualquer momento.
2 — Os efeitos da revogação são os que tiverem sido
validamente fixados no acordo.
3 — A revogação não pode revestir forma menos solene
do que a do contrato.
Artigo 332.º
Resolução do contrato por iniciativa do co-contratante

1 — Sem prejuízo de outras situações de grave violação
das obrigações assumidas pelo contraente público especialmente previstas no contrato e independentemente do
direito de indemnização, o co-contratante tem o direito de
resolver o contrato nas seguintes situações:
a) Alteração anormal e imprevisível das circunstâncias;
b) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputável ao contraente público;
c) Incumprimento de obrigações pecuniárias pelo contraente público por período superior a seis meses ou quando
o montante em dívida exceda 25 % do preço contratual,
excluindo juros;
d) Exercício ilícito dos poderes tipificados no capítulo
sobre conformação da relação contratual pelo contraente
público, quando tornem contrária à boa fé a exigência pela
parte pública da manutenção do contrato;
e) Incumprimento pelo contraente público de decisões
judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato.
2 — No caso previsto na alínea a) do n.º 1, apenas há direito de resolução quando esta não implique grave prejuízo
para a realização do interesse público subjacente à relação
jurídica contratual ou, caso implique tal prejuízo, quando a
manutenção do contrato ponha manifestamente em causa
a viabilidade económico-financeira do co-contratante ou
se revele excessivamente onerosa, devendo, nesse último
caso, ser devidamente ponderados os interesses públicos
e privados em presença.
3 — O direito de resolução é exercido por via judicial
ou mediante recurso a arbitragem.

1 — Sem prejuízo de outras situações de grave violação
das obrigações assumidas pelo co-contratante especialmente previstas no contrato, o contraente público pode
resolver o contrato a título sancionatório nos seguintes
casos:
a) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputável ao co-contratante;
b) Incumprimento, por parte do co-contratante, de ordens, directivas ou instruções transmitidas no exercício do
poder de direcção sobre matéria relativa à execução das
prestações contratuais;
c) Oposição reiterada do co-contratante ao exercício dos
poderes de fiscalização do contraente público;
d) Cessão da posição contratual ou subcontratação
realizadas com inobservância dos termos e limites previstos na lei ou no contrato, desde que a exigência pelo
co-contratante da manutenção das obrigações assumidas
pelo contraente público contrarie o princípio da boa fé;
e) Se o valor acumulado das sanções contratuais com
natureza pecuniária exceder o limite previsto no n.º 2 do
artigo 329.º;
f) Incumprimento pelo co-contratante de decisões judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato;
g) Não renovação do valor da caução pelo co-contratante;
h) O co-contratante se apresente à insolvência ou esta
seja declarada pelo tribunal.
2 — O disposto no número anterior não prejudica o
direito de indemnização nos termos gerais, nomeadamente
pelos prejuízos decorrentes da adopção de novo procedimento de formação de contrato.
3 — Nos casos de resolução sancionatória, havendo
lugar a responsabilidade do co-contratante, será o montante
respectivo deduzido das quantias devidas, sem prejuízo do
contraente público poder executar as garantias prestadas
pelo co-contratante.
Artigo 334.º
Resolução por razões de interesse público

1 — O contraente público pode resolver o contrato por
razões de interesse público, devidamente fundamentado,
e mediante o pagamento ao co-contratante de justa indemnização.
2 — A indemnização a que o co-contratante tem direito
corresponde aos danos emergentes e aos lucros cessantes,
devendo, quanto a estes, ser deduzido o benefício que
resulte da antecipação dos ganhos previstos.
3 — A falta de pagamento da indemnização prevista nos
números anteriores no prazo de 30 dias contados da data
em que o montante devido se encontre definitivamente
apurado confere ao co-contratante o direito ao pagamento
de juros de mora sobre a respectiva importância.
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Artigo 335.º

SECÇÃO III

Outros fundamentos de resolução pelo contraente público

Execução e modificação de parcerias públicas-privadas

1 — O contraente público tem o direito de resolver
o contrato com fundamento na alteração anormal e imprevisível das circunstâncias, nos termos do disposto na
alínea a) do artigo 312.º
2 — Quando a resolução do contrato por alteração anormal e imprevisível das circunstâncias seja imputável a
decisão do contraente público adoptada fora do exercício
dos seus poderes de conformação da relação contratual, o
co-contratante tem direito ao pagamento de justa indemnização nos termos do disposto no artigo anterior.
CAPÍTULO IX
Regras especiais

Artigo 339.º
Dever de informação

Quando o serviço ou a entidade que represente o contraente público na execução do contrato que configure uma
parceria pública-privada tomar conhecimento de situações
susceptíveis de gerarem encargos adicionais para o parceiro
público ou para o Estado, designadamente os decorrentes
de atrasos imputáveis a entidades públicas intervenientes
na respectiva implementação ou execução, devem, de imediato, comunicar tais factos ao ministro responsável pela
área das finanças e ao ministro da tutela, indicando, sempre
que possível, os valores estimados envolvidos.
Artigo 340.º

SECÇÃO I
Contratos sobre o exercício de poderes públicos

Artigo 336.º
Negociabilidade da vigência dos vínculos contratuais

Nos contratos com objecto passível de acto administrativo e demais contratos sobre o exercício de poderes
públicos, as partes têm a faculdade de fixar livremente
o respectivo prazo de vigência e os pressupostos da sua
modificação, caducidade, revogação ou resolução, salvo
quando se trate de direitos ou interesses legalmente protegidos indisponíveis, ou quando outra coisa resultar da lei
ou da natureza do poder exercido através do contrato.
Artigo 337.º
Causas específicas de caducidade

1 — Os contratos com objecto passível de acto administrativo extinguem-se por força da verificação dos factos
determinantes da caducidade dos actos administrativos que
aqueles substituem.
2 — Os contratos pelos quais o contraente público se
vincula a praticar, ou não praticar, um acto administrativo
com certo conteúdo extinguem-se por força da alteração
ou da impossibilidade superveniente de concretização dos
pressupostos que ditariam o exercício da discricionariedade
administrativa no sentido convencionado.
SECÇÃO II
Contratos interadministrativos

Artigo 338.º
Contratos entre contraentes públicos

1 — As disposições da parte III do presente Código não
são directamente aplicáveis aos contraentes públicos que
contratam entre si num plano de igualdade jurídica, segundo uma óptica de harmonização do desempenho das
respectivas atribuições.
2 — O disposto no número anterior não impede a aplicação, com as adaptações necessárias, do regime substantivo
dos contratos administrativos aos contratos celebrados
entre contraentes públicos pelos quais um deles se submeta
ao exercício de poderes de autoridade pelo outro.

Fiscalização, acompanhamento e modificação
de parcerias públicas-privadas

1 — Nos contratos que configurem uma parceria pública-privada, compete ao ministro ou ao membro do Governo
Regional responsável pela área das finanças ou ao ministro
ou ao membro do Governo Regional da tutela sectorial,
consoante o caso:
a) O exercício de poderes de fiscalização;
b) O acompanhamento do contrato, tendo por objectivo
a avaliação dos seus custos e riscos, bem como a melhoria
do processo de constituição de novas parcerias públicas-privadas.
2 — A modificação do contrato que configure uma parceria pública-privada depende de decisão conjunta dos ministros ou dos membros do Governo Regional responsáveis
pelas áreas das finanças e da tutela sectorial.
3 — No âmbito da administração indirecta do Estado
ou das Regiões Autónomas, a decisão de modificação
depende de parecer favorável do ministro ou do membro
do Governo Regional da tutela sectorial.
Artigo 341.º
Partilha de benefícios

1 — Nos contratos que configurem uma parceria pública-privada, sempre que ocorrer um acréscimo anormal e imprevisível dos benefícios financeiros para o co-contratante
que não resulte da sua eficiente gestão e das oportunidades
por si criadas, há lugar à partilha equitativa desses benefícios entre o co-contratante e o contraente público.
2 — Na falta de estipulação contratual, a partilha equitativa dos benefícios financeiros deve ser efectuada através da revisão de preços ou da assunção, por parte do
co-contratante, do dever de prestar ao contraente público
o valor correspondente ao acréscimo das receitas ou ao
decréscimo dos encargos previstos com a execução do
contrato.
Artigo 342.º
Acompanhamento de processos arbitrais

1 — Quando, nos termos do contrato que configure uma
parceria pública-privada, seja requerida a constituição de
um tribunal arbitral para a resolução de litígios entre as
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partes, o respectivo contraente público deve comunicar
imediatamente ao ministro ou ao membro do Governo
Regional responsável pela área das finanças ou ao ministro
ou ao membro do Governo Regional da tutela sectorial,
consoante o caso, a ocorrência desse facto, fornecendo
todos os elementos que se revelem úteis ao acompanhamento do processo arbitral.
2 — Devem ser remetidas, periodicamente, à entidade
directamente incumbida de proceder ao acompanhamento
do respectivo processo arbitral cópias dos actos processuais
que sejam entretanto praticados por qualquer das partes e
pelo tribunal, bem como dos pareces técnicos e jurídicos e
quaisquer outros elementos relevantes para a compreensão,
desenvolvimento ou desfecho da lide.

TÍTULO II
Contratos administrativos em especial
CAPÍTULO I
Empreitadas de obras públicas
SECÇÃO I
Disposições gerais

Artigo 343.º
Noção

1 — Entende-se por empreitada de obras públicas o
contrato oneroso que tenha por objecto quer a execução
quer, conjuntamente, a concepção e a execução de uma
obra pública que se enquadre nas subcategorias previstas
no regime de ingresso e permanência na actividade de
construção.
2 — Para efeitos do disposto no número anterior,
considera-se obra pública o resultado de quaisquer trabalhos de construção, reconstrução, ampliação, alteração ou
adaptação, conservação, restauro, reparação, reabilitação,
beneficiação e demolição de bens imóveis executados por
conta de um contraente público.
Artigo 344.º
Partes

1 — São partes no contrato de empreitada de obras
públicas o dono da obra e o empreiteiro.
2 — Durante a execução do contrato, o dono da obra
é representado pelo director de fiscalização da obra e o
empreiteiro por um director de obra, salvo nas matérias
em que, em virtude da lei ou de estipulação contratual, se
estabeleça diferente mecanismo de representação.
3 — Sem prejuízo de outras limitações previstas no contrato, o director de fiscalização da obra não tem poderes de
representação do dono da obra em matéria de modificação,
resolução ou revogação do contrato.
4 — Na falta de estipulação contratual, durante os períodos em que se encontrem ausentes ou impedidos, o
director de fiscalização da obra e o director de obra são
substituídos pelas pessoas que os mesmos indicarem para
esse efeito, desde que, no caso do director de fiscalização
da obra, a designação do substituto seja aceite pelo dono
da obra e comunicada ao empreiteiro.

Artigo 345.º
Garantias administrativas do empreiteiro relativamente
a eventos que devam ser formalizados em auto

1 — O empreiteiro tem direito a reclamar ou a apresentar reservas ao conteúdo dos actos referentes à obra que
devam ser formalizados em auto.
2 — Os autos são reduzidos a escrito e assinados pelos
representantes das partes, sendo um duplicado dos mesmos
entregue ao empreiteiro.
3 — As reclamações ou reservas podem ser exaradas no
próprio auto ou apresentadas nos 10 dias subsequentes à
notificação do mesmo ao empreiteiro.
4 — As reclamações ou reservas exaradas no próprio
auto podem limitar-se ao enunciado genérico do respectivo
objecto, podendo o empreiteiro, neste caso, apresentar por
escrito exposição fundamentada, no prazo de 15 dias.
5 — O dono da obra decide a reclamação ou pronuncia-se sobre as reservas apresentadas e notifica o empreiteiro
no prazo de 15 dias a contar da data da assinatura do auto ou
da entrega da reclamação ou da exposição escrita referida
no número anterior, equivalendo o silêncio a deferimento
da reclamação ou aceitação da reserva.
6 — Se o empreiteiro se recusar a assinar o auto, nele
se fará menção desse facto e da razão invocada para a recusa, devendo o representante do dono da obra promover
a assinatura do auto por duas testemunhas que confirmem
a ocorrência.
7 — Se, sem justificação nos termos do presente Código
e por facto que lhe seja imputável, o dono da obra não
formalizar em auto qualquer acto que esteja sujeito a essa
formalidade, tal omissão não é oponível ao empreiteiro.
SECÇÃO II
Direitos e obrigações das partes

Artigo 346.º
Manutenção da boa ordem no local dos trabalhos

1 — O empreiteiro deve manter a boa ordem no local
dos trabalhos.
2 — Para os efeitos do número anterior, o empreiteiro
deve retirar do local dos trabalhos, por sua iniciativa ou
imediatamente após ordem do dono da obra, o pessoal
que haja tido comportamento perturbador dos trabalhos,
designadamente por menor probidade no desempenho dos
respectivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito de
representantes ou agentes do dono da obra ou de representantes ou agentes do empreiteiro, dos subempreiteiros
ou de terceiros.
Artigo 347.º
Publicidade

A afixação pelo empreiteiro de publicidade no local dos
trabalhos depende de autorização do dono da obra.
Artigo 348.º
Menções obrigatórias no local dos trabalhos

Sem prejuízo do disposto em lei especial, o empreiteiro
deve afixar no local dos trabalhos, de forma visível, a
identificação da obra, do dono da obra e do empreiteiro,
com menção do respectivo alvará ou número de título de
registo ou dos documentos a que se refere a alínea a) do
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Artigo 350.º

estar na posse administrativa dos prédios necessários ao
início da execução da obra.
3 — As servidões necessárias à execução de trabalhos
preparatórios ou acessórios e ao início da execução da obra
devem ser constituídas antes da celebração do contrato.
4 — O disposto nos números anteriores não é aplicável
quando o empreiteiro tenha a obrigação de elaborar o
projecto de execução.
5 — A posse administrativa e a constituição de servidões
que, nos termos do disposto nos números anteriores, não
estejam concretizadas até à celebração do contrato devem
sê-lo de forma a não determinar a suspensão da obra e a
não prejudicar o normal desenvolvimento do plano de
trabalhos.
Artigo 353.º

Trabalhos preparatórios ou acessórios

Reforço da caução

Na falta de estipulação contratual, o empreiteiro tem
obrigação de realizar todos os trabalhos que, por natureza,
por exigência legal ou segundo o uso corrente, sejam considerados como preparatórios ou acessórios à execução da
obra, designadamente:

1 — Para reforço da caução prestada com vista a garantir
o exacto e pontual cumprimento das obrigações contratuais,
às importâncias que o empreiteiro tiver a receber em cada
um dos pagamentos parciais previstos é deduzido o montante correspondente a 5 % desse pagamento, salvo se o
contrato fixar percentagem inferior ou dispensar tal dedução.
2 — A dedução prevista no número anterior pode ser
substituída por títulos emitidos ou garantidos pelo Estado,
por garantia bancária à primeira solicitação ou por seguro-caução, nos mesmos termos estabelecidos para a caução
destinada a garantir o exacto e pontual cumprimento das
obrigações contratuais.

n.º 5 do artigo 81.º, e manter cópia dos alvarás ou títulos
de registo dos subcontratados ou dos documentos previstos
na referida alínea, consoante os casos.
Artigo 349.º
Meios destinados à execução da obra e dos trabalhos
preparatórios ou acessórios

Na falta de estipulação contratual, cabe ao empreiteiro
disponibilizar e fornecer todos os meios necessários para
a realização da obra e dos trabalhos preparatórios ou acessórios, incluindo, nomeadamente, os materiais e os meios
humanos, técnicos e equipamentos.

a) Trabalhos de montagem, construção, manutenção,
desmontagem e demolição do estaleiro;
b) Trabalhos necessários para garantir a segurança de
todas as pessoas que trabalhem na obra ou que circulem no
respectivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e
terceiros em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos
e para satisfazer os regulamentos de segurança, higiene e
saúde no trabalho e de polícia das vias públicas;
c) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras
provisórias, de todas as servidões e serventias que seja
indispensável alterar ou destruir para a execução dos trabalhos e para evitar a estagnação de águas que os mesmos
possam originar;
d) Trabalhos de construção dos acessos ao estaleiro e
das serventias internas deste.
Artigo 351.º
Expropriações, servidões e ocupação de prédios

1 — Incumbe ao dono da obra promover os procedimentos administrativos para a realização de quaisquer
expropriações que se revelem necessárias à execução da
obra, bem como para a constituição das servidões e para
a ocupação de prédios necessários à execução dos trabalhos.
2 — Na falta de estipulação contratual, no caso de obras
públicas integradas em concessões, a promoção dos procedimentos referidos nos números anteriores incumbe ao
concedente.
3 — O pagamento das indemnizações devidas por expropriação, constituição de servidões e ocupação de prédios
é da responsabilidade do dono da obra.
Artigo 352.º
Posse administrativa e constituição de servidões

1 — Antes da celebração do contrato, o dono da obra
deve estar na posse administrativa da totalidade dos terrenos a expropriar, salvo quando o número de prédios a
expropriar associado ao prazo de execução da obra tornem
esta obrigação desproporcionada.
2 — No caso previsto na segunda parte do número anterior, o dono da obra deve, antes da celebração do contrato,

Artigo 354.º
Reposição do equilíbrio financeiro por agravamento
dos custos na realização da obra

1 — Se o dono da obra praticar ou der causa a facto
donde resulte maior dificuldade na execução da obra, com
agravamentos dos encargos respectivos, o empreiteiro tem
o direito à reposição do equilíbrio financeiro.
2 — O direito à reposição do equilíbrio financeiro previsto no número anterior caduca no prazo de 30 dias a
contar do evento que o constitua ou do momento em que
o empreiteiro dele tome conhecimento, sem que este apresente reclamação dos danos correspondentes nos termos
do número seguinte, ainda que desconheça a extensão
integral dos mesmos.
3 — A reclamação é apresentada por meio de requerimento no qual o empreiteiro deve expor os fundamentos
de facto e de direito e oferecer os documentos ou outros
meios de prova que considere convenientes.
SECÇÃO III
Consignação da obra

Artigo 355.º
Regra geral

O regime da consignação da obra consta do contrato, sem
prejuízo das disposições estabelecidas na presente secção.
Artigo 356.º
Dever de consignar

O dono da obra deve facultar ao empreiteiro o acesso
aos prédios, ou parte dos mesmos, onde os trabalhos devam ser executados e fornecer-lhe os elementos que, nos
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termos contratuais, sejam necessários para o início dos
trabalhos.
Artigo 357.º
Plano final de consignação

1 — O contrato pode prever a elaboração pelo dono da
obra de um plano final de consignação que densifique e
concretiza o plano inicialmente apresentado para efeitos
de elaboração da proposta.
2 — O plano final da consignação deve ser imediatamente comunicado pelo dono da obra ao empreiteiro, bem
como ao Instituto da Construção e do Imobiliário, I. P.
Artigo 358.º
Consignação total e parcial

1 — O dono da obra só pode proceder a consignações
parciais nos seguintes casos:
a) Quando, antes da celebração do contrato, não esteja
na posse administrativa da totalidade dos prédios necessários à execução da obra;
b) Quando o período de tempo necessário às operações
preparatórias da consignação total sob responsabilidade
do dono da obra impossibilite o início da execução dos
trabalhos no momento projectado por este e o respectivo
adiamento cause grave prejuízo para o interesse público;
c) Nos casos previstos no artigo 360.º
2 — Nos casos em que a consignação total ou a primeira
consignação parcial tenham lugar em data posterior à prevista no contrato ou indicada no plano final de consignação, o dono da obra comunica ao Instituto da Construção
e do Imobiliário, I. P., no prazo de cinco dias, a data em
que aquelas efectivamente ocorreram, apresentando uma
justificação sumária da dilação verificada.
Artigo 359.º
Prazo e auto de consignação

1 — Na falta de estipulação contratual, a consignação
deve estar concluída em prazo não superior a 30 dias após
a data da celebração do contrato, no caso de consignação
total ou da primeira consignação parcial, ou logo que o
dono da obra tenha acesso aos prédios, com a faculdade de
os entregar a terceiros, no caso das demais consignações
parciais.
2 — A consignação é formalizada em auto e, em caso
de consignações parciais, a cada uma deve corresponder
um auto autónomo.
3 — Caso o empreiteiro não compareça no local, na data
e na hora que o dono da obra comunicar para efeitos de
assinatura do auto de consignação, é notificado para comparecer em outra data e hora, com indicação do local, sem
prejuízo de o dono da obra poder resolver o contrato, nos
termos do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 405.º
Artigo 360.º
Modificação das condições locais e suspensão
do procedimento de consignação

1 — Quando se verifique uma modificação relevante das
condições locais existentes por comparação com os elementos da solução da obra ou com os dados que serviram
de base à sua elaboração, a qual determine a necessidade

de um projecto de alteração, o prazo referido no n.º 1 do
artigo anterior é suspenso, salvo se for possível a realização de consignações parciais quanto às zonas da obra
não afectadas pelo projecto de alteração, que, nesse caso,
devem respeitar os prazos ali estabelecidos.
2 — A contagem do prazo referido no n.º 1 do artigo anterior só é retomada depois de terem sido notificadas ao
empreiteiro as alterações introduzidas no projecto.
3 — Sem prejuízo do direito de resolução previsto na
alínea a) do n.º 1 do artigo 332.º, a suspensão de prazo
prevista no n.º 1 implica a suspensão do prazo previsto na
alínea a) do artigo 406.º
SECÇÃO IV
Execução dos trabalhos

Artigo 361.º
Plano de trabalhos

1 — O plano de trabalhos destina-se, com respeito pelo
prazo de execução da obra, à fixação da sequência e dos
prazos parciais de execução de cada uma das espécies de
trabalhos previstas e à especificação dos meios com que o
empreiteiro se propõe executá-los, bem como à definição
do correspondente plano de pagamentos.
2 — No caso em que o empreiteiro tenha a obrigação
contratual de elaborar o programa ou o projecto de execução, o plano de trabalhos compreende as prestações de
concepção sob responsabilidade do empreiteiro.
3 — O plano de trabalhos constante do contrato pode
ser ajustado pelo empreiteiro ao plano final de consignação
apresentado pelo dono da obra nos termos do disposto no
artigo 357.º
4 — Os ajustamentos referidos no número anterior não
podem implicar a alteração do preço contratual, nem a
alteração do prazo de execução da obra, nem ainda alterações aos prazos parciais definidos no plano de trabalhos
constante do contrato, para além do que seja estritamente
necessário à adaptação do plano de trabalhos ao plano
final de consignação.
5 — O plano de trabalhos ajustado carece de aprovação
pelo dono da obra, no prazo de cinco dias após a notificação do mesmo pelo empreiteiro, equivalendo o silêncio
a aceitação.
6 — O procedimento de ajustamento do plano de trabalhos deve ser concluído antes da data da conclusão da
consignação total ou da primeira consignação parcial.
7 — O dono da obra não pode proceder à aceitação
parcial do plano de trabalhos.
Artigo 362.º
Prazo de execução da obra e das prestações de concepção

1 — O prazo de execução da obra começa a contar-se
da data da conclusão da consignação total ou da primeira
consignação parcial ou ainda da data em que o dono da
obra comunique ao empreiteiro a aprovação do plano de
segurança e saúde, nos termos previstos na lei, caso esta
última data seja posterior.
2 — Nos casos em que o empreiteiro tenha a obrigação de elaborar o projecto de execução, o contrato pode
estabelecer prazos de elaboração e entrega dos elementos
de projecto relevantes com termo final anterior à data da
consignação.
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3 — Verificando-se o disposto no número anterior, o
contrato deve estabelecer prazos máximos de pronúncia
do dono da obra sobre os elementos de projecto entregues
pelo empreiteiro de forma que a execução dos trabalhos não
seja prejudicada por demoras na apreciação que ao dono
da obra caiba sobre tais elementos de projecto.
4 — Na falta de estipulação contratual, entende-se que
o prazo de execução da obra a que alude o n.º 1 compreende a fase de concepção, seja qual for o respectivo
conteúdo.
Artigo 363.º
Início dos trabalhos

1 — A execução dos trabalhos inicia-se na data em que
começa a correr o prazo de execução da obra.
2 — Sem prejuízo do disposto quanto à fase de concepção nos contratos em que o empreiteiro tenha a obrigação
de elaborar o projecto de execução, o dono da obra apenas
pode consentir o início dos trabalhos em data anterior
ou posterior à definida no número anterior se ocorrerem
circunstâncias justificativas.
Artigo 364.º
Património cultural e restos humanos

1 — Todos os bens com valor histórico, paleontológico, arqueológico, arquitectónico, linguístico, documental, artístico, etnográfico, científico, social, industrial ou
técnico encontrados no decurso da execução da obra são
entregues pelo empreiteiro ao dono da obra, acompanhados de auto donde conste especificamente o objecto
da entrega.
2 — Quando se trate de bens móveis cuja extracção ou desmontagem envolva trabalhos, conhecimentos
ou processos especializados, o empreiteiro comunica
o achado ao dono da obra e, se necessário, suspende
a execução dos trabalhos até receber instruções sobre
como proceder.
3 — O dono da obra está obrigado a dar conhecimento
de todos os achados referidos nos números anteriores às
autoridades administrativas competentes.
4 — No caso de serem detectados restos humanos, o
empreiteiro deve comunicar imediatamente o facto às autoridades policiais competentes, dando conhecimento ao
dono da obra.
SECÇÃO V
Suspensão dos trabalhos

Artigo 365.º
Suspensão pelo dono da obra

Sem prejuízo dos fundamentos gerais de suspensão previstos no presente Código e de outros previstos no contrato,
o dono da obra pode ordenar a suspensão da execução dos
trabalhos nos seguintes casos:
a) Falta de condições de segurança;
b) Verificação da necessidade de estudar alterações a
introduzir ao projecto;
c) Determinação vinculativa ou recomendação tida
como relevante de quaisquer autoridades administrativas
competentes.

Artigo 366.º
Suspensão pelo empreiteiro

1 — Nos contratos que prevejam um prazo de execução
da obra igual ou superior a um ano, o empreiteiro pode
suspender, uma vez em cada ano, no todo ou em parte,
a execução dos trabalhos por um período não superior a
10 dias seguidos desde que o dono da obra não se oponha
de forma expressa e não fiquem comprometidos os prazos
parciais e o termo final de execução da obra.
2 — São da responsabilidade do empreiteiro os encargos
acrescidos decorrentes da suspensão prevista no número
anterior.
3 — Para além dos fundamentos gerais de suspensão
previstos no presente Código e de outros previstos no contrato, o empreiteiro pode suspender, no todo ou em parte,
a execução dos trabalhos nos seguintes casos:
a) Falta de condições de segurança;
b) Falta de pagamento de qualquer quantia devida nos
termos do contrato, desde que tenha decorrido um mês
sobre a data do respectivo vencimento.
4 — A suspensão pelo empreiteiro deve ser antecedida
de comunicação escrita ao dono da obra, imediatamente
após a verificação do evento que a fundamenta, com menção expressa do fundamento invocado e dos factos que o
concretizam.
5 — No caso da alínea b) do n.º 3, a comunicação a
que se refere o número anterior deve ser efectuada com
antecedência não inferior a 15 dias relativamente à data
prevista da suspensão e deve ser assegurado o normal
desenvolvimento do plano de trabalhos, ficando prejudicada se, até ao termo do prazo ali referido, o dono da obra
efectuar o pagamento das quantias em dívida.
6 — Quando a urgência ou a necessidade de suspensão
imediata for incompatível com a exigência de prévia comunicação escrita, as comunicações referidas nos números
anteriores podem ser efectuadas oralmente, devendo o
empreiteiro formalizá-las por escrito nos cinco dias subsequentes.
Artigo 367.º
Suspensão autorizada pelo dono da obra

O dono da obra pode ainda autorizar a suspensão da
execução dos trabalhos se a mesma não comprometer o
termo final de execução da obra e não implicar a assunção
de novos encargos da sua parte.
Artigo 368.º
Suspensão por período excessivo

Se a suspensão resultar de facto imputável ao empreiteiro e o dono da obra ordenar a manutenção da suspensão
por mais tempo do que o que resultaria necessariamente
do facto em causa, considera-se, para todos os efeitos,
que o tempo de suspensão excedente não é imputável ao
empreiteiro.
Artigo 369.º
Auto de suspensão

A suspensão é sempre formalizada em auto, cujo conteúdo deve compreender, no mínimo, os pressupostos que a
determinaram e os termos gerais do procedimento a seguir
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subsequentemente, se for possível determiná-los, assim
como quaisquer reclamações apresentadas ou reservas
apresentadas por qualquer das partes, desde que directamente relacionadas com a suspensão.
SECÇÃO VI
Modificações objectivas

Artigo 370.º
Trabalhos a mais

1 — São trabalhos a mais aqueles cuja espécie ou quantidade não esteja prevista no contrato e que:
a) Se tenham tornado necessários à execução da mesma
obra na sequência de uma circunstância imprevista; e
b) Não possam ser técnica ou economicamente separáveis do objecto do contrato sem inconvenientes graves para
o dono da obra ou, embora separáveis, sejam estritamente
necessários à conclusão da obra.
2 — Só pode ser ordenada a execução de trabalhos a
mais quando se verifiquem as seguintes condições:
a) O contrato tenha sido celebrado na sequência de
ajuste directo adoptado ao abrigo do disposto no artigo 24.º
ou no n.º 1 do artigo 25.º, de procedimento de negociação,
de diálogo concorrencial, de concurso público ou de concurso limitado por prévia qualificação;
b) Quando o contrato tenha sido celebrado na sequência
de concurso público ou de concurso limitado por prévia
qualificação e o anúncio do concurso tenha sido publicado no Jornal Oficial da União Europeia, no caso de o
somatório do preço atribuído aos trabalhos a mais com o
preço contratual ser igual ou superior ao valor referido na
alínea b) do artigo 19.º;
c) O preço atribuído aos trabalhos a mais, somado ao
preço de anteriores trabalhos a mais e deduzido do preço
de quaisquer trabalhos a menos, não exceder 5 % do preço
contratual; e
d) O somatório do preço atribuído aos trabalhos a mais
com o preço de anteriores trabalhos a mais e de anteriores
trabalhos de suprimento de erros e omissões não exceder
50 % do preço contratual.
3 — O limite previsto na alínea c) do número anterior
é elevado para 25 % quando estejam em causa obras cuja
execução seja afectada por condicionalismos naturais com
especiais características de imprevisibilidade, nomeadamente as obras marítimas-portuárias e as obras complexas
do ponto de vista geotécnico, em especial a construção
de túneis.
4 — Não são considerados trabalhos a mais aqueles que
sejam necessários ao suprimento de erros ou omissões,
independentemente da parte responsável pelos mesmos.
5 — Caso não se verifique alguma das condições previstas no n.º 2, os trabalhos a mais devem ser objecto de
contrato celebrado na sequência de procedimento adoptado
nos termos do disposto no título I da parte II.
Artigo 371.º
Obrigação de execução de trabalhos a mais

1 — O empreiteiro tem a obrigação de executar os trabalhos a mais, desde que tal lhe seja ordenado por escrito

pelo dono da obra e lhe sejam entregues as alterações aos
elementos da solução da obra necessárias à sua execução,
quando os mesmos tenham integrado o caderno de encargos
relativo ao procedimento de formação do contrato.
2 — O empreiteiro não está sujeito à obrigação prevista
no número anterior quando opte por exercer o direito de
resolução do contrato ou quando, sendo os trabalhos a
mais de espécie diferente dos previstos no contrato ou
da mesma espécie de outros nele previstos, mas a executar em condições diferentes, o empreiteiro não disponha
dos meios humanos ou técnicos indispensáveis para a sua
execução.
Artigo 372.º
Recusa da execução de trabalhos a mais

1 — Para efeitos do disposto no n.º 2 do artigo anterior,
bem como quando entenda não estarem verificados os pressupostos constantes do n.º 1 do artigo 370.º, o empreiteiro
pode, no prazo de 10 dias a contar da recepção da ordem do
dono da obra de execução dos trabalhos a mais, reclamar,
fundamentadamente, da mesma.
2 — Recebida a reclamação do empreiteiro, o dono da
obra deve apreciar a mesma no prazo de 10 dias a contar
da sua recepção.
3 — Quanto considere injustificada a não execução dos
trabalhos a mais, o dono da obra pode:
a) Notificar o empreiteiro com, pelo menos, cinco dias
de antecedência, para execução os trabalhos a mais; ou
b) Optar pela execução dos trabalhos a mais, directamente ou por intermédio de terceiro, quando o empreiteiro
tenha manifestado de forma peremptória a intenção de não
os executar, sendo aplicável, com as necessárias adaptações, o disposto nos n.os 2 a 4 do artigo 325.º
4 — No caso previsto na alínea a) do número anterior,
quando o empreiteiro não dê início à execução dos trabalhos, pode o dono da obra, sem prejuízo do poder de
resolução do contrato:
a) Aplicar ao empreiteiro uma sanção pecuniária compulsória, por cada dia de atraso, em valor correspondente a
1 ‰ do preço contratual, sem prejuízo de o contrato poder
prever valor mais elevado; ou
b) Optar pela execução dos trabalhos a mais, directamente ou por intermédio de terceiro.
Artigo 373.º
Preço e prazo de execução dos trabalhos a mais

1 — Na falta de estipulação contratual, o preço a pagar
pelos trabalhos a mais e o respectivo prazo de execução
são fixados nos seguintes termos:
a) Tratando-se de trabalhos da mesma espécie de outros
previstos no contrato e a executar em condições semelhantes, são aplicáveis o preço contratual e os prazos parciais
de execução previstos no plano de trabalhos para essa
espécie de trabalhos;
b) Tratando-se de trabalhos de espécie diferente ou
da mesma espécie de outros previstos no contrato mas a
executar em condições diferentes, deve o empreiteiro apresentar uma proposta de preço e de prazo de execução.
2 — Nos casos previstos na alínea b) do número anterior, o empreiteiro deve apresentar ao dono da obra uma
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proposta de preço e de prazo de execução dos trabalhos a
mais, no prazo de 10 dias a contar da data da notificação
da ordem de execução dos mesmos.
3 — O dono da obra dispõe de 10 dias para se pronunciar
sobre a proposta do empreiteiro, podendo, em caso de não
aceitação da mesma, apresentar uma contra-proposta.
4 — Se o dono da obra não efectuar nenhuma comunicação ao empreiteiro dentro do prazo previsto no número
anterior, considera-se que a proposta deste foi aceite.
5 — Sem prejuízo do disposto no artigo 372.º, enquanto
não houver acordo sobre todos ou alguns preços ou sobre
o prazo de execução, os trabalhos respectivos são executados e pagos com base na contra-proposta do dono da
obra, efectuando-se, se for caso disso, a correspondente
correcção, acrescida, no que respeita aos preços, dos juros
de mora devidos, logo que haja acordo ou determinação
judicial ou arbitral sobre a matéria.
Artigo 374.º
Prorrogação do prazo de execução da obra

1 — Quando haja lugar à execução de trabalhos a mais,
o prazo de execução da obra é proporcionalmente prorrogado de acordo com os prazos definidos nos termos do
disposto no artigo 373.º
2 — O disposto no número anterior não é aplicável
quando estejam em causa trabalhos a mais cuja execução
não prejudique o normal desenvolvimento do plano de
trabalhos.
Artigo 375.º
Formalização dos trabalhos a mais

Definidos todos os termos e condições a que deve obedecer a execução dos trabalhos a mais, o dono da obra e
o empreiteiro devem proceder à respectiva formalização
por escrito.
Artigo 376.º
Obrigação de execução de trabalhos de suprimento
de erros e omissões

1 — O empreiteiro tem a obrigação de executar todos
os trabalhos de suprimento de erros e omissões que lhe
sejam ordenados pelo dono da obra, o qual deve entregar
ao empreiteiro todos os elementos necessários para esse
efeito, salvo quando o empreiteiro tenha a obrigação pré-contratual ou contratual de elaborar o programa ou o
projecto de execução.
2 — Salvo quando o empreiteiro tenha a obrigação de
elaborar o projecto de execução, o dono da obra deve
entregar ao empreiteiro todos os elementos necessários à
realização dos trabalhos referidos no número anterior.
3 — Só pode ser ordenada a execução de trabalhos de
suprimento de erros e omissões quando o somatório do
preço atribuído a tais trabalhos com o preço de anteriores
trabalhos de suprimento de erros e omissões e de anteriores
trabalhos a mais não exceder 50 % do preço contratual.
4 — O empreiteiro não está sujeito à obrigação prevista
no n.º 1 nos casos previstos no n.º 2 do artigo 371.º, sendo
aplicável, com as necessárias adaptações, o disposto no
artigo 372.º
5 — Sempre que o dono da obra ordene a execução de
trabalhos de suprimento de erros e omissões que, apesar de
terem sido detectados na fase de formação do contrato, não
tenham sido por si expressamente aceites, deve o mesmo

justificar a razão pela qual os considera essenciais à conclusão da obra e fazer constar esse facto no relatório final
da obra.
6 — Quando estejam em causa erros e omissões que
prejudiquem o normal desenvolvimento do plano de trabalhos, o empreiteiro propõe ao dono da obra as modificações
necessárias ao mesmo, devendo este pronunciar-se sobre o
plano de trabalhos modificado e comunicar a sua posição
ao empreiteiro, até 15 dias após a notificação da proposta
do empreiteiro, equivalendo o silêncio a aceitação.
7 — As modificações ao plano de trabalhos referido no
número anterior destinam-se estritamente a compatibilizar
o plano em vigor com os trabalhos de suprimento de erros
e omissões ordenados e apenas podem ter por efeito a
alteração do prazo de execução da obra ou do preço contratual nos termos previstos, respectivamente, no n.º 2 do
artigo 377.º e no artigo 378.º
8 — Caso não se verifique a condição prevista no n.º 2,
os trabalhos de suprimento de erros e omissões devem
ser objecto de contrato celebrado na sequência de procedimento adoptado nos termos do disposto no título I da
parte II.
Artigo 377.º
Preço e prazo de execução dos trabalhos
de suprimento de erros e omissões

1 — À fixação do preço e do prazo de execução dos
trabalhos de suprimento de erros e omissões é aplicável o
disposto no artigo 373.º
2 — A execução de trabalhos de suprimento de erros e
omissões pode dar lugar à prorrogação do prazo de execução da obra, nos termos do disposto no artigo 374.º,
quando se trate de:
a) Erros e omissões detectados pelos concorrentes na
fase de formação do contrato mas que não tenham sido
aceites pelo dono da obra;
b) Erros e omissões que, ainda que actuando com a diligência objectivamente exigível em face das circunstâncias
concretas, não pudessem ter sido detectados na fase de
formação do contrato, de acordo com o disposto nos n.os 1
e 2 do artigo 61.º;
c) Erros e omissões que tenham sido oportunamente
detectados na fase de execução do contrato, de acordo
com o previsto no n.º 4 do artigo seguinte.
Artigo 378.º
Responsabilidade pelos erros e omissões

1 — O dono da obra é responsável pelos trabalhos de
suprimento de erros e omissões resultantes dos elementos
que tenham sido por si elaborados ou disponibilizados ao
empreiteiro, designadamente os elementos da solução da
obra.
2 — Quando o empreiteiro tenha a obrigação de elaborar o projecto de execução, é o mesmo responsável pelos
trabalhos de suprimento dos respectivos erros e omissões,
excepto quando estes sejam induzidos pelos elementos
elaborados ou disponibilizados pelo dono da obra.
3 — O empreiteiro é responsável pelos trabalhos de
suprimento de erros e omissões cuja detecção era exigível
na fase de formação do contrato nos termos do disposto
nos n.os 1 e 2 do artigo 61.º, excepto pelos que hajam sido
identificados pelos concorrentes na fase de formação do
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contrato mas que não tenham sido expressamente aceites
pelo dono da obra.
4 — O empreiteiro é ainda responsável pelos trabalhos
de suprimento de erros e omissões que, não sendo exigível
que tivessem sido detectados na fase de formação do contrato nos termos do disposto nos n.os 1 e 2 do artigo 61.º,
também não tenham sido por ele identificados no prazo de
30 dias a contar da data em lhe fosse exigível a sua detecção.
5 — A responsabilidade do empreiteiro prevista no n.º 3
corresponde a metade do preço dos trabalhos de suprimento
dos erros e omissões executados.
6 — Sem prejuízo do disposto nos números anteriores,
caso os erros ou omissões decorram do incumprimento de
obrigações de concepção assumidas por terceiros perante
o dono da obra:
a) Deve o dono da obra exercer obrigatoriamente o
direito que lhe assista de ser indemnizado por parte destes
terceiros;
b) Fica o empreiteiro sub-rogado no direito de indemnização que assista ao dono da obra perante esses terceiros
até ao limite do montante que deva ser por si suportado
em virtude do disposto nos n.os 3 a 5.
7 — No caso previsto no número anterior, a responsabilidade dos terceiros perante o dono da obra ou o empreiteiro, quando fundada em título contratual, é limitada
ao triplo dos honorários a que tenham direito ao abrigo
do respectivo contrato, salvo se a responsabilidade em
causa tiver resultado de dolo ou de negligência grosseira
no cumprimento das suas obrigações.
Artigo 379.º
Trabalhos a menos

1 — Salvo em caso de impossibilidade de cumprimento,
o empreiteiro só pode deixar de executar quaisquer trabalhos previstos no contrato desde que o dono da obra
emita uma ordem com esse conteúdo, especificando os
trabalhos a menos.
2 — O preço correspondente aos trabalhos a menos é
deduzido ao preço contratual, sem prejuízo do disposto
no artigo 381.º
Artigo 380.º
Inutilização de trabalhos já executados

Se da execução de trabalhos a mais ou de trabalhos de
suprimento de erros e omissões ou da ordem para execução
de trabalhos a menos resultar inutilização de trabalhos já
realizados em conformidade com o contrato ou com instruções do dono da obra, o seu valor não é deduzido ao preço
contratual, tendo o empreiteiro direito a ser remunerado
pelos trabalhos já realizados e pelos trabalhos necessários
à reposição da situação anterior.
Artigo 381.º
Indemnização por redução do preço contratual

1 — Quando, por virtude da ordem de suspensão de
trabalhos ou de outros actos ou factos imputáveis ao dono
da obra, os trabalhos executados pelo empreiteiro tenham
um valor inferior em mais de 20 % ao preço contratual,
este tem direito a uma indemnização correspondente a
10 % do valor da diferença verificada.
2 — A indemnização prevista no número anterior é
liquidada na conta final da empreitada.

Artigo 382.º
Revisão ordinária de preços

1 — Sem prejuízo do disposto nos artigos 282.º, 300.º e
341.º, o preço fixado no contrato para os trabalhos de execução da obra é obrigatoriamente revisto nos termos contratualmente estabelecidos e de acordo com o disposto em lei.
2 — Na falta de estipulação contratual quanto à fórmula
de revisão de preços, é aplicável a fórmula tipo estabelecida
para obras da mesma natureza constante de lei.
SECÇÃO VII
Subempreitadas

Artigo 383.º
Limites às subempreitadas

1 — Sem prejuízo dos limites gerais previstos no presente Código, a subcontratação é vedada:
a) A entidades que não sejam titulares de alvará ou de
título de registo emitido pelo Instituto da Construção e
do Imobiliário, I. P., contendo as habilitações adequadas
à execução da obra a subcontratar; ou
b) A entidades nacionais de Estado signatário do Acordo
sobre o Espaço Económico Europeu ou do Acordo sobre
Contratos Públicos da Organização Mundial de Comércio
que, não sendo titulares do alvará ou do título de registo,
não apresentem uma declaração, emitida pelo Instituto da
Construção e do Imobiliário, I. P., comprovativa de que
podem executar as prestações objecto do contrato a celebrar
por preencherem os requisitos que lhes permitiriam ser
titular de um alvará ou de um título de registo contendo as
habilitações adequadas à execução da obra a realizar.
2 — Sem prejuízo do disposto no número anterior, não
pode o empreiteiro subcontratar prestações objecto do
contrato de valor total superior a 75 % do preço contratual,
acrescido ou deduzido dos preços correspondentes aos
trabalhos a mais ou a menos, aos trabalhos de suprimento
de erros e omissões e à reposição do equilíbrio financeiro
a que haja lugar no âmbito do contrato em causa.
3 — Não é aplicável o disposto no número anterior
relativamente à fase de formação do contrato sempre que
da limitação aí fixada decorram os efeitos previstos no
n.º 5 do artigo 318.º
4 — O disposto no n.º 1 é igualmente aplicável aos contratos de subempreitada celebrados entre o subempreiteiro
e um terceiro.
Artigo 384.º
Forma e conteúdo

1 — O subcontrato está sujeito à forma escrita e o seu
clausulado deve conter, sob pena de nulidade, os seguintes
elementos:
a) A identificação das partes e dos respectivos representantes, assim como do título a que intervêm, com indicação
dos actos que os habilitam para esse efeito;
b) A identificação dos alvarás ou títulos de registo das
partes;
c) A descrição do objecto do subcontrato;
d) O preço;
e) A forma e o prazo de pagamento do preço;
f) O prazo de execução das prestações objecto do subcontrato.
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2 — O empreiteiro deve assegurar e certificar-se do
cumprimento do disposto no número anterior, não podendo,
consequentemente, invocar a nulidade aí prevista.
3 — O disposto no número anterior é igualmente aplicável aos contratos de subempreitada celebrados entre o
subempreiteiro e um terceiro.
4 — Os empreiteiros, os subempreiteiros, assim como
os terceiros são obrigadas a manter em arquivo os contratos
celebrados em que são intervenientes pelo período de cinco
anos a contar da data da conclusão das obras.
Artigo 385.º
Subempreitadas na fase de execução

1 — A subcontratação no decurso da execução do contrato não carece de autorização do dono da obra, salvo o
disposto no número seguinte.
2 — Quando as particularidades da obra justifiquem
uma especial qualificação técnica do empreiteiro e a mesma
tenha sido exigida ao empreiteiro na fase de formação do
contrato, o contrato pode subordinar expressamente a subcontratação na fase de execução a autorização do dono da
obra, dependente da verificação da capacidade técnica do
potencial subcontratado em moldes semelhantes aos que
hajam sido exigidos em relação ao empreiteiro.
3 — Salvo nos casos previstos no número anterior, aos
quais é aplicável, com as necessárias adaptações, o disposto nos n.os 3 a 6 do artigo 318.º, o empreiteiro deve, no
prazo de cinco dias após a celebração de cada contrato de
subempreitada, comunicar esse facto por escrito ao dono
da obra, remetendo-lhe cópia do contrato em causa.
4 — Na comunicação prevista no número anterior, o
empreiteiro fundamenta a decisão de recorrer à subempreitada e atesta a observância dos limites a que se referem os
n.os 1 e 2 do artigo 383.º
Artigo 386.º
Oposição e recusa de autorização à subempreitada

1 — O dono da obra pode sempre opor-se ou, nos casos
previstos no n.º 2 do artigo anterior, recusar a autorização
à subempreitada quando não sejam observados os limites
fixados no artigo 383.º e com os fundamentos previstos
no artigo 320.º
2 — Sempre que a oposição ou a recusa de autorização
se fundamentem na inobservância dos limites fixados no
artigo 383.º, o dono da obra deve comunicar esse facto ao
Instituto da Construção e do Imobiliário, I. P., no prazo
de cinco dias.
SECÇÃO VIII
Medição e pagamento
SUBSECÇÃO I

Medição

Artigo 387.º
Objecto da medição

O dono da obra deve proceder à medição de todos os
trabalhos executados, incluindo os trabalhos não previstos
no projecto ou não devidamente ordenados pelo dono da
obra.

Artigo 388.º
Procedimento e critérios da medição

1 — Na falta de estipulação contratual, a medição é
efectuada mensalmente, devendo estar concluída até ao
8.º dia do mês imediatamente seguinte àquele a que respeita.
2 — As medições são feitas no local da obra com a
colaboração do empreiteiro e são formalizadas em auto.
3 — Os métodos e os critérios a adoptar para realização
das medições devem ser definidos no contrato.
Artigo 389.º
Situação de trabalhos

1 — Feita a medição, elabora-se a respectiva conta corrente no prazo de 10 dias, com especificação das quantidades de trabalhos apuradas, dos respectivos preços unitários, do total creditado, dos descontos a efectuar, dos
adiantamentos concedidos ao empreiteiro e do saldo a
pagar a este.
2 — A conta corrente e os demais documentos que
constituem a situação de trabalhos devem ser verificados
e assinados pelo empreiteiro, ficando um duplicado na
posse deste.
3 — Quando considerar que existe algum erro em
qualquer dos documentos referidos no número anterior, o
empreiteiro deve apresentar a correspondente reserva no
momento da sua assinatura, sendo aplicável o disposto
no artigo 345.º
Artigo 390.º
Erros de medição

1 — Se, até à conclusão da obra, forem detectados erros
ou faltas em qualquer auto de medição anteriormente lavrado, a correcção deve ser efectuada no auto de medição
imediatamente posterior pelo dono da obra caso este e o
empreiteiro estejam de acordo em relação ao objecto e às
quantidades a corrigir.
2 — A correcção da medição é reflectida na conta corrente elaborada no mês seguinte, nos termos do disposto
no artigo anterior.
Artigo 391.º
Situação provisória de trabalhos

1 — Quando seja impossível a realização da medição
nos termos do n.º 1 do artigo 388.º e, bem assim, quando
o dono da obra, por qualquer motivo, deixe de fazê-la, o
empreiteiro deve apresentar, até ao fim do mês seguinte,
um mapa das quantidades dos trabalhos efectuados no mês
em causa, juntamente com os documentos respectivos.
2 — O mapa apresentado nos termos do número anterior
é considerado como situação de trabalhos provisória para
os efeitos do artigo 389.º
3 — A exactidão das quantidades inscritas nos mapas
apresentados nos termos dos números anteriores é verificada no primeiro auto de medição posterior à sua apresentação, no qual o dono da obra procede às rectificações a
que houver lugar, ou, estando concluída a obra, em auto de
medição avulso, a elaborar até à recepção provisória.
4 — Se o empreiteiro inscrever, dolosamente, trabalhos
não efectuados nos mapas apresentados nos termos dos
números anteriores, tal facto deve ser participado ao Minis-
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tério Público para competente procedimento criminal e ao
Instituto da Construção e do Imobiliário, I. P., que, sendo
o caso, comunica o mesmo à entidade que comprova a
inscrição na lista oficial de empreiteiros aprovados do país
de que seja nacional ou no qual se situe o estabelecimento
principal do empreiteiro.
SUBSECÇÃO II

Pagamento

Artigo 392.º
Liquidação e pagamento

1 — Após a assinatura pelo empreiteiro dos documentos que constituem a situação de trabalhos, promove-se
a liquidação do preço correspondente às quantidades de
trabalhos medidos sobre as quais não haja divergências,
depois de deduzidos os descontos a que houver lugar nos
termos contratuais, notificando-se o empreiteiro dessa
liquidação para efeito do respectivo pagamento, no prazo
estipulado.
2 — Quando não forem liquidados todos os trabalhos
medidos, nos termos do disposto no número anterior,
menciona-se o facto mediante nota explicativa inserta na
respectiva conta corrente.
3 — Logo que sejam resolvidas as reclamações apresentadas pelo empreiteiro, o dono da obra procede, sendo
caso disso, à rectificação da conta corrente, liquidando e
efectuando o pagamento ao empreiteiro da importância
apurada a seu favor, no prazo estipulado.
Artigo 393.º
Pagamento provisório

1 — Se nas datas dos autos de medição ou nas datas
de apresentação dos mapas a que se refere o n.º 1 do artigo 391.º ainda não forem conhecidos os valores finais dos
indicadores económicos a utilizar na revisão dos preços
dos trabalhos executados, o dono da obra deve proceder
ao pagamento provisório com base no respectivo preço
previsto no contrato, revisto em função dos últimos indicadores conhecidos.
2 — Nos casos previstos no número anterior, logo que
sejam publicados os indicadores económicos respeitantes
ao mês de execução dos trabalhos ou do período para tal
previsto no plano de trabalhos, o dono da obra procede
imediatamente ao cálculo definitivo da revisão, pagando
ao empreiteiro ou deduzindo, na situação de trabalhos que
se seguir, a diferença apurada.
SECÇÃO IX
Recepção provisória e definitiva

Artigo 394.º
Vistoria

1 — A recepção provisória da obra depende da realização de vistoria, que deve ser efectuada logo que a obra
esteja concluída no todo ou em parte, mediante solicitação
do empreiteiro ou por iniciativa do dono da obra, tendo em
conta o termo final do prazo total ou dos prazos parciais
de execução da obra.

2 — A vistoria é feita pelo dono da obra, com a colaboração do empreiteiro, e tem como finalidade, em relação
à obra a receber, designadamente:
a) Verificar se todas as obrigações contratuais e legais do
empreiteiro estão cumpridas de forma integral e perfeita;
b) Atestar a correcta execução do plano de prevenção e
gestão de resíduos de construção e demolição, nos termos
da legislação aplicável.
3 — O dono da obra convoca, por escrito, o empreiteiro
para a vistoria com a antecedência mínima de cinco dias
e, no caso de este não comparecer nem justificar a falta, a
vistoria tem lugar com a intervenção de duas testemunhas,
que também assinam o respectivo auto.
4 — No caso a que se refere o número anterior, o auto
é imediatamente notificado ao empreiteiro para os efeitos
previstos nos artigos seguintes.
5 — Quando a vistoria for solicitada pelo empreiteiro,
o dono da obra deve realizá-la no prazo de 30 dias contados da data em que for notificado da referida solicitação,
convocando o empreiteiro nos termos do n.º 3.
6 — O não agendamento ou realização atempada e sem
motivo justificado da vistoria por facto imputável ao dono
da obra tem os efeitos previstos no direito civil para a
mora do credor.
7 — No caso previsto no número anterior, a obra
considera-se tacitamente recebida se o dono da obra não
agendar ou não proceder à vistoria no prazo de 30 dias a
contar do termo do prazo previsto no n.º 5, sem prejuízo
das sanções a que haja lugar, nos termos da legislação aplicável, designadamente quando o empreiteiro não executou
correctamente o plano de prevenção e gestão de resíduos
de construção e demolição.
Artigo 395.º
Auto de recepção provisória

1 — Da vistoria é lavrado auto, assinado pelos intervenientes, que deve declarar se a obra está, no todo ou em
parte, em condições de ser recebida.
2 — O auto a que se refere o número anterior deve
conter informação sobre:
a) O modo como se encontram cumpridas as obrigações
contratuais e legais do empreiteiro, identificando, nomeadamente, os defeitos da obra;
b) O modo como foi executado o plano de prevenção e
gestão de resíduos de construção e demolição, nos termos
da legislação aplicável;
c) Quaisquer condições que o dono da obra julgue necessário impor, nos termos do presente Código ou da lei,
bem como o prazo para o seu cumprimento.
3 — Sem prejuízo de estipulação contratual que exclua
a recepção provisória parcial, se a obra estiver, no todo
ou em parte, em condições de ser recebida, a assinatura
do auto de recepção nos termos do disposto nos números
anteriores autoriza, no todo ou em parte, a abertura da
obra ao uso público ou a sua entrada em funcionamento
e implica, sendo caso disso, a sua transferência para o
domínio público, sem prejuízo das obrigações de garantia
que impendem sobre o empreiteiro.
4 — Considera-se que a obra não está em condições
de ser recebida se o dono da obra não atestar a correcta
execução do plano de prevenção e gestão de resíduos de
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construção e demolição, nos termos da legislação aplicável,
devendo tal condição ser declarada no auto de recepção
provisória.
5 — No caso de serem identificados defeitos da obra que
impeçam, no todo ou em parte, a recepção provisória da
mesma, a especificação de tais defeitos no auto nos termos
do disposto na alínea a) do n.º 2 é acrescida da declaração
de não recepção da obra ou da parte da mesma que não
estiver em condições de ser recebida e dos respectivos
fundamentos.
6 — Caso o dono da obra se recusar a assinar o auto, a
obra não é recebida no todo ou em parte.
7 — A recusa injustificada do dono da obra em assinar o
auto de recepção provisória na sequência da vistoria tem os
efeitos previstos no direito civil para a mora do credor.
8 — Ainda que não tenha sido observado o disposto
nos números anteriores, a obra considera-se tacitamente
recebida sempre que a mesma seja afecta pelo dono da
obra aos fins a que se destina, sem prejuízo da obrigação
de garantia regulada na presente secção e das sanções a que
haja lugar nos termos da legislação aplicável, designadamente quando o empreiteiro não executou correctamente
o plano de prevenção e gestão de resíduos de construção
e demolição.
Artigo 396.º
Defeitos da obra

1 — O auto que declare a não recepção da obra, no todo
ou em parte, em virtude de defeitos da obra detectados na
vistoria é notificado ao empreiteiro, sendo-lhe concedido
um prazo razoável para os corrigir.
2 — O prazo fixado para correcção de defeitos da obra
que se revele necessária após a realização de vistoria não
começa a contar antes do decurso do prazo para apresentação de reclamação ou reservas pelo empreiteiro ou da
decisão do dono da obra que sobre elas incida.
3 — Se a correcção dos defeitos ordenada não for executada no prazo fixado, o dono da obra pode optar pela
execução dos referidos trabalhos, directamente ou por
intermédio de terceiro, sendo aplicável, com as necessárias
adaptações, o disposto nos n.os 2 a 4 do artigo 325.º
4 — Logo que os trabalhos de correcção de defeitos
estejam concluídos, há lugar a novo procedimento de recepção provisória.
Artigo 397.º
Garantia da obra

1 — Na data da assinatura do auto de recepção provisória inicia-se o prazo de garantia, durante o qual o empreiteiro está obrigado a corrigir todos os defeitos da obra.
2 — O prazo de garantia varia de acordo com o defeito
da obra, nos seguintes termos:
a) 10 anos, no caso de defeitos relativos a elementos
construtivos estruturais;
b) 5 anos, no caso de defeitos relativos a elementos
construtivos não estruturais ou a instalações técnicas;
c) 2 anos, no caso de defeitos relativos a equipamentos
afectos à obra, mas dela autonomizáveis.
3 — O contrato pode estipular prazos de garantia diferentes dos previstos no número anterior, mas tais prazos
apenas podem ser superiores àqueles quando, tratando-se
de aspecto da execução do contrato submetido à concor-

rência pelo caderno de encargos, o empreiteiro o tenha
proposto.
4 — Se, quanto aos bens referidos na alínea c) do n.º 2,
o empreiteiro beneficiar de prazo de garantia superior ao
previsto neste preceito face aos terceiros a quem os tenha
adquirido, é esse o prazo de garantia a que fica vinculado.
5 — O empreiteiro tem a obrigação de corrigir, a expensas suas, todos os defeitos da obra e dos equipamentos nela
integrados que sejam identificados até ao termo do prazo
de garantia, entendendo-se como tais, designadamente,
quaisquer desconformidades entre a obra executada e os
equipamentos fornecidos ou integrados e o previsto no
contrato.
6 — Se os defeitos identificados não forem susceptíveis
de correcção, o dono da obra pode, sem custos adicionais,
exigir ao empreiteiro que repita a execução da obra com
defeito ou que substitua os equipamentos defeituosos, salvo
se tal se revelar impossível ou constituir abuso de direito,
nos termos gerais.
7 — Sem prejuízo da opção pelo exercício do direito
de resolução do contrato, não sendo corrigidos os defeitos
nem cumprido o disposto no número anterior, ainda que se
verifiquem os casos previstos na sua parte final, o dono da
obra pode exigir a redução do preço e tem direito de ser
indemnizado nos termos gerais.
Artigo 398.º
Recepção definitiva

1 — Findo o período de garantia, há lugar, em relação à
totalidade ou a cada uma das partes da obra, a nova vistoria
para efeitos de recepção definitiva da empreitada, cujo
procedimento deve ser definido no contrato.
2 — A recepção definitiva é formalizada em auto.
3 — A recepção definitiva depende da verificação cumulativa dos seguintes pressupostos:
a) Funcionalidade regular, no termo do período de garantia, em condições normais de exploração, operação ou
utilização, da obra e respectivos equipamentos, de forma
que cumpram todas as exigências contratualmente previstas;
b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigações decorrentes do período de garantia relativamente à
totalidade ou à parte da obra a receber.
4 — O disposto no número anterior é aplicável, com as
necessárias adaptações, aos casos de recepção definitiva
parcial.
5 — Se, em consequência da vistoria prevista no presente artigo, se verificar que existem defeitos da obra da
responsabilidade do empreiteiro, apenas podem ser recebidas as obras que reúnam as condições enunciadas no n.º 3
e que sejam susceptíveis de recepção parcial, procedendo o
dono da obra, em relação às restantes, nos termos previstos
no artigo 396.º
6 — São aplicáveis à vistoria e ao auto de recepção
definitiva, bem como à falta de agendamento ou realização
da vistoria pelo dono da obra, os preceitos que regulam a
recepção provisória quanto às mesmas matérias.
7 — O empreiteiro fica exonerado da responsabilidade
pelos defeitos da obra que sejam verificados após a recepção definitiva, salvo quando o dono da obra prove que os
defeitos lhe são culposamente imputáveis.
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SECÇÃO X
Liquidação da empreitada e relatório final

Artigo 399.º
Elaboração da conta

1 — Na falta de estipulação contratual, a conta final
da empreitada é elaborada no prazo de dois meses após
a primeira revisão ordinária de preços subsequente à recepção provisória.
2 — Se não houver lugar à revisão ordinária de preços,
o prazo a que se refere o número anterior inicia-se na data
da recepção provisória.
3 — Os trabalhos e os valores em relação aos quais
existam reclamações pendentes de decisão são liquidados
à medida que aquelas forem definitivamente decididas.
Artigo 400.º
Elementos da conta

Da conta final da empreitada devem constar os seguintes
elementos:
a) Uma conta corrente à qual são levados, por verbas
globais, os valores de todas as medições e revisões ou
acertos decorrentes de reclamações decididas, o prémio
por cumprimento antecipado do contrato e as sanções
contratuais aplicadas;
b) Um mapa dos trabalhos a mais, dos trabalhos de suprimento de erros e omissões e dos trabalhos a menos, com
a indicação dos preços unitários pelos quais se procedeu
à sua liquidação;
c) Um mapa de todos os trabalhos e valores sobre os
quais subsistam reclamações ou reservas do empreiteiro
ainda não decididas, com expressa referência ao mapa da
alínea anterior, sempre que os mesmos também constem
daquele.
Artigo 401.º
Notificação da conta final ao empreiteiro

1 — Elaborada a conta final da empreitada, a mesma é
enviada, no prazo de 15 dias, ao empreiteiro, podendo este,
no mesmo prazo, proceder à sua assinatura ou, discordando
da mesma, apresentar reclamação fundamentada.
2 — Para efeitos do disposto no número anterior, o
empreiteiro pode consultar e examinar os documentos de
suporte à elaboração da conta final da empreitada.
3 — O dono da obra comunica ao empreiteiro a sua
decisão sobre a reclamação apresentada no prazo de 30 dias
a contar da recepção desta.
4 — Independentemente da assinatura da conta final da
empreitada, a não apresentação, no prazo fixado no n.º 1,
de reclamação pelo empreiteiro equivale à aceitação da
mesma, sem prejuízo das reclamações pendentes.
Artigo 402.º
Relatório final da obra

1 — No prazo de 10 dias a contar da data da assinatura
da conta final ou da data em que a conta final se considera
aceite pelo empreiteiro, o dono da obra deve enviar ao
Instituto da Construção e do Imobiliário, I. P., o relatório
final da obra.

2 — O disposto no número anterior é aplicável a empreitadas de obras públicas integradas em concessões,
incumbindo ao concessionário a elaboração e o envio do
referido relatório.
3 — O modelo do relatório referido no n.º 1 é aprovado
por portaria do ministro responsável pela área das obras
públicas e deve conter todos os elementos e menções exigíveis, nos termos do presente Código.
SECÇÃO XI
Incumprimento do contrato

Artigo 403.º
Atraso na execução da obra

1 — Em caso de atraso no início ou na conclusão da
execução da obra por facto imputável ao empreiteiro, o
dono da obra pode aplicar uma sanção contratual, por cada
dia de atraso, em valor correspondente a 1 ‰ do preço
contratual, sem prejuízo de o contrato poder prever valor
mais elevado, até ao dobro daquele valor.
2 — Em caso de incumprimento de prazos parciais de
execução da obra por facto imputável ao empreiteiro, é
aplicável o disposto no número anterior, sendo o montante
da sanção contratual aí prevista reduzido a metade.
3 — O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a título de sanção contratual por incumprimento
de prazos parciais de execução da obra quando recupere o
atraso na execução dos trabalhos e a obra seja concluída
dentro do prazo de execução do contrato.
Artigo 404.º
Desvio do plano de trabalhos

1 — Em caso de desvio do plano de trabalhos que, injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de
execução da obra ou dos respectivos prazos parcelares, o
dono da obra pode notificar o empreiteiro para apresentar,
no prazo de 10 dias, um plano de trabalhos modificado,
adoptando as medidas de correcção que sejam necessárias
à recuperação do atraso verificado.
2 — Realizada a notificação prevista no número anterior, se o empreiteiro não apresentar um plano de trabalhos
modificado em moldes considerados adequados pelo dono
da obra, este pode elaborar novo plano de trabalhos, acompanhado de uma memória justificativa da sua viabilidade,
devendo notificá-lo ao empreiteiro.
3 — Caso se verifiquem novos desvios, seja relativamente ao plano de trabalhos modificado pelo empreiteiro
ou ao plano de trabalhos notificado pelo dono da obra nos
termos do disposto no número anterior, este pode tomar a
posse administrativa da obra, bem como dos bens móveis
e imóveis à mesma afectos, e executar a obra, directamente ou por intermédio de terceiro, nos termos previstos
nos n.os 2 a 4 do artigo 325.º, procedendo aos inventários,
medições e avaliações necessários.
4 — Sem prejuízo do disposto nos números anteriores, o empreiteiro é responsável perante o dono da obra
ou perante terceiros pelos danos decorrentes do desvio
injustificado do plano de trabalhos, quer no que respeita
ao conteúdo da respectiva prestação quer no que respeita
ao prazo de execução da obra.
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SECÇÃO XII
Extinção do contrato

Artigo 405.º
Resolução pelo dono da obra

1 — Sem prejuízo dos fundamentos gerais de resolução do contrato e de outros neste previstos e do direito
de indemnização nos termos gerais, o dono da obra pode
resolver o contrato nos seguintes casos:
a) Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, não
cumprir o disposto na legislação sobre segurança, higiene
e saúde no trabalho;
b) Se, tendo faltado à consignação sem justificação
aceite pelo dono da obra, o empreiteiro não comparecer,
após segunda notificação, no local, na data e na hora indicados pelo dono da obra para nova consignação desde
que não apresente justificação de tal falta aceite pelo dono
da obra;
c) Se ocorrer um atraso no início da execução dos trabalhos imputável ao empreiteiro que seja superior a 1/40 do
prazo de execução da obra;
d) Se o empreiteiro não der início à execução dos trabalhos a mais decorridos 15 dias da notificação da decisão do
dono da obra que indefere a reclamação apresentada por
aquele e reitera a ordem para a sua execução;
e) Se houver suspensão da execução dos trabalhos pelo
dono da obra por facto imputável ao empreiteiro ou se
este suspender a execução dos trabalhos sem fundamento
e fora dos casos previstos no n.º 1 do artigo 366.º, desde
que da suspensão advenham graves prejuízos para o interesse público;
f) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos
do disposto no n.º 3 do artigo 404.º;
g) Se não foram corrigidos os defeitos detectados no
período de garantia da obra ou se não for repetida a execução da obra com defeito ou substituídos os equipamentos
defeituosos, nos termos do disposto no artigo 397.º
2 — Em caso de resolução, o dono da obra deve informar a Inspecção-Geral das Obras Públicas, Transportes e
Comunicações e o Instituto da Construção e do Imobiliário,
I. P., e, no caso previsto na alínea a) do número anterior, a
Autoridade para as Condições de Trabalho.
3 — O Instituto da Construção e do Imobiliário, I. P.,
sendo o caso, dá conhecimento da resolução do contrato
à entidade que comprova a inscrição na lista oficial de
empreiteiros aprovados do país de que seja nacional ou no
qual se situe o estabelecimento principal do empreiteiro.
4 — O disposto nos números anteriores não prejudica
a aplicação das sanções que se mostrem devidas nos termos da legislação que regula o exercício da actividade de
construção.
Artigo 406.º

b) Se, havendo sido feitas uma ou mais consignações
parciais, o retardamento da consignação ou consignações
subsequentes acarretar a interrupção dos trabalhos por mais
de 120 dias, seguidos ou interpolados;
c) Se, avaliados os trabalhos a mais, os trabalhos de
suprimento de erros e omissões e os trabalhos a menos,
relativos ao contrato e resultantes de actos ou factos não
imputáveis ao empreiteiro, ocorrer uma redução superior
a 20 % do preço contratual;
d) Se a suspensão da empreitada se mantiver:
i) Por período superior a um quinto do prazo de execução da obra, quando resulte de caso de força maior;
ii) Por período superior a um décimo do mesmo prazo,
quando resulte de facto imputável ao dono da obra;
e) Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354.º,
os danos do empreiteiro excederem 20 % do preço contratual.
CAPÍTULO II
Concessões de obras públicas e de serviços públicos
SECÇÃO I
Disposições gerais

Artigo 407.º
Noção

1 — Entende-se por concessão de obras públicas o contrato pelo qual o co-contratante se obriga à execução ou
à concepção e execução de obras públicas, adquirindo
em contrapartida o direito de proceder, durante um determinado período, à respectiva exploração, e, se assim
estipulado, o direito ao pagamento de um preço.
2 — Entende-se por concessão de serviços públicos o
contrato pelo qual o co-contratante se obriga a gerir, em
nome próprio e sob sua responsabilidade, uma actividade
de serviço público, durante um determinado período, sendo
remunerado pelos resultados financeiros dessa gestão ou,
directamente, pelo contraente público.
3 — São partes nos contratos referidos nos números
anteriores o concedente e o concessionário.
Artigo 408.º
Aplicação subsidiária

A presente secção é aplicável, subsidiariamente, ao
contrato de concessão de exploração de bens do domínio
público.
Artigo 409.º
Exercício de poderes e prerrogativas de autoridade

Sem prejuízo dos fundamentos gerais de resolução do
contrato e de outros neste previstos e do direito de indemnização nos termos gerais, o empreiteiro tem o direito de
resolver o contrato nos seguintes casos:

1 — As entidades adjudicantes podem conceder a execução ou a concepção e execução de obras públicas ou a
gestão de serviços públicos.
2 — Mediante estipulação contratual, o concessionário pode exercer os seguintes poderes e prerrogativas de
autoridade:

a) Se não for feita consignação da obra no prazo de seis
meses contados da data da celebração do contrato por facto
não imputável ao empreiteiro;

a) Expropriação por utilidade pública;
b) Utilização, protecção e gestão das infra-estruturas
afectas ao serviço público;

Resolução pelo empreiteiro
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c) Licenciamento e concessão, nos termos da legislação
aplicável à utilização do domínio público, da ocupação ou
do exercício de qualquer actividade nos terrenos, edificações e outras infra-estruturas que lhe estejam afectas.
Artigo 410.º
Prazo

integradas ou de algum modo relacionadas com o objecto
do contrato, salvo estipulação contratual em contrário;
d) Quaisquer outras previstas na lei ou no contrato.
Artigo 415.º
Direitos do concessionário

Constituem direitos do concessionário:

1 — O prazo de vigência do contrato é fixado em função do período de tempo necessário para amortização e
remuneração, em normais condições de rendibilidade da
exploração, do capital investido pelo concessionário.
2 — Na falta de estipulação contratual, o prazo a que
se refere o número anterior é de 30 anos, nele se incluindo
a duração de qualquer prorrogação contratualmente prevista.

a) Explorar, em regime de exclusivo, a obra pública ou
o serviço público concedidos;
b) Receber a retribuição prevista no contrato;
c) Utilizar, nos termos da lei e do contrato, os bens
do domínio público necessários ao desenvolvimento das
actividades concedidas;
d) Quaisquer outros previstos na lei ou no contrato.

Artigo 411.º

Artigo 416.º

Concessionário

Viabilidade económico-financeira do projecto

1 — Na falta de estipulação contratual, o concessionário deve manter a sua sede em Portugal e a forma de
sociedade anónima.
2 — O concessionário deve ter por objecto social exclusivo, ao longo de todo o período de duração do contrato,
as actividades que se encontram integradas na concessão.

O contrato só pode atribuir ao concessionário o direito a
prestações económico-financeiras desde que as mesmas não
violem as regras comunitárias e nacionais da concorrência,
sejam essenciais à viabilidade económico-financeira da
concessão e não eliminem a efectiva e significativa transferência do risco da concessão para o concessionário.

Artigo 412.º

Artigo 417.º

Outras actividades

1 — Mediante autorização do concedente, o concessionário pode exercer actividades não previstas no contrato
desde que complementares ou acessórias das que constituem o objecto principal do mesmo.
2 — A autorização referida no número anterior pressupõe a apresentação pelo concessionário de uma projecção
económico-financeira da actividade ou actividades a desenvolver e de uma proposta de partilha da correspondente
receita entre as partes.
3 — Mediante acordo do concedente, a partilha de receita entre as partes pode ser substituída, total ou parcialmente, pela redução do valor das tarifas aplicadas pelo
concessionário ou por outras contrapartidas, com expressão
financeira, que beneficiem os utilizadores da obra ou dos
serviços concedidos ou o próprio concedente.
Artigo 413.º
Partilha de riscos

O contrato deve implicar uma significativa e efectiva
transferência do risco para o concessionário.
Artigo 414.º
Obrigações do concessionário

Constituem obrigações do concessionário:
a) Informar o concedente de qualquer circunstância que
possa condicionar o normal desenvolvimento das actividades concedidas;
b) Fornecer ao concedente, ou a quem este designar
para o efeito, qualquer informação ou elaborar relatórios
específicos sobre aspectos relacionados com a execução
do contrato, desde que solicitados por escrito;
c) Obter todas as licenças, certificações, credenciações
e autorizações necessárias ao exercício das actividades

Cedência de elementos ao concedente

1 — O concessionário deve disponibilizar ao concedente
todos os projectos, planos, plantas e outros elementos, de
qualquer natureza, que se revelem necessários ou úteis
ao exercício dos direitos ou ao desempenho de funções
atribuídas pela lei ou pelo contrato ao concedente.
2 — O disposto no número anterior é aplicável aos
elementos adquiridos ou criados no desenvolvimento das
actividades concedidas, seja directamente pelo concessionário seja por terceiros por aquele subcontratados.
Artigo 418.º
Indicadores de acompanhamento e avaliação
do desempenho do concessionário

1 — Salvo quando incompatível ou desnecessário em
face da natureza da obra pública ou do serviço público
concedidos, o contrato deve estabelecer indicadores de
acompanhamento e de avaliação do desempenho do concessionário, da perspectiva do utilizador e do interesse
público, bem como procedimentos de cálculo para a sua
aferição periódica, designadamente no que respeita ao
número de utilizadores e seus níveis de satisfação.
2 — O concedente pode, nos termos do contrato e em
função dos resultados da aplicação dos indicadores referidos no número anterior, atribuir vantagens económicas ou
aplicar penalizações económicas ao concessionário.
Artigo 419.º
Bens afectos à concessão

1 — À concessão corresponde um estabelecimento,
que integra os bens móveis e imóveis afectos àquela e os
direitos e obrigações destinados à realização do interesse
público subjacente à celebração do contrato.
2 — Para efeitos do disposto no número anterior,
consideram-se afectos à concessão todos os bens existen-

841

Diário da República, 1.ª série — N.º 20 — 29 de Janeiro de 2008
tes à data de celebração do contrato, assim como os bens
a criar, construir, adquirir ou instalar pelo concessionário
em cumprimento do mesmo, que sejam indispensáveis para
o adequado desenvolvimento das actividades concedidas,
independentemente de o direito de propriedade pertencer
ao concedente, ao concessionário ou a terceiros.
3 — O concessionário só pode onerar bens do domínio
público afectos à concessão mediante autorização, que
deve acautelar a compatibilidade daquela oneração com o
normal desenvolvimento das actividades concedidas.
4 — O concessionário só pode alienar ou onerar bens
próprios essenciais ao desenvolvimento das actividades
concedidas mediante autorização do concedente, que deve
salvaguardar a existência de bens funcionalmente aptos à
prossecução daquelas actividades.
5 — O concessionário pode alienar ou onerar bens próprios não essenciais ao desenvolvimento das actividades
concedidas desde que garanta a existência de bens funcionalmente aptos à prossecução daquelas actividades.
6 — Tratando-se de bens abrangidos, nos termos do contrato, por cláusula de transferência, à respectiva alienação
ou oneração é aplicável o disposto no n.º 4.
7 — O concessionário pode tomar de aluguer, por locação financeira ou por figuras contratuais afins bens e
equipamentos a afectar à concessão desde que seja reservado ao concedente o direito de, mediante contrapartida,
aceder ao uso desses bens e suceder na respectiva posição
contratual em caso de sequestro, resgate ou resolução da
concessão, não devendo, em qualquer caso, o prazo de
vigência do respectivo contrato exceder o prazo de vigência
do contrato de concessão a que diga respeito.
Artigo 420.º
Direitos do concedente

Constituem direitos do concedente, a exercer nos termos
e condições do contrato ou da lei e com os efeitos que
destes resultem:
a) Estabelecer as tarifas mínimas e máximas pela utilização das obras públicas ou dos serviços públicos;
b) Sequestrar a concessão;
c) Resgatar a concessão;
d) Exigir a partilha equitativa do acréscimo de benefícios financeiros, nos termos do disposto no artigo 341.º;
e) Quaisquer outros previstos na lei ou no contrato.
Artigo 421.º
Sequestro

1 — Em caso de incumprimento grave pelo concessionário de obrigações contratuais, ou estando o mesmo iminente, o concedente pode, mediante sequestro, tomar a seu
cargo o desenvolvimento das actividades concedidas.
2 — O sequestro pode ter lugar, designadamente, nas
seguintes situações:
a) Quando ocorra ou esteja iminente a cessação ou suspensão, total ou parcial, de actividades concedidas;
b) Quando se verifiquem perturbações ou deficiências
graves na organização e regular desenvolvimento das actividades concedidas ou no estado geral das instalações
e equipamentos que comprometam a continuidade ou a
regularidade daquelas actividades ou a integridade e segurança de pessoas e bens.

3 — Verificada a ocorrência de uma situação que pode
determinar o sequestro da concessão, o concedente notifica
o concessionário para, no prazo que lhe for razoavelmente
fixado, cumprir integralmente as suas obrigações e corrigir ou reparar as consequências dos seus actos, excepto
tratando-se de uma violação não sanável.
4 — Nos casos em que esteja previsto, em acordo entre
o concedente e as entidades financiadoras, o direito destas
de intervir na concessão nas situações de iminência de sequestro, este apenas pode ter lugar depois de o concedente
notificar a sua intenção às entidades financiadoras.
5 — Em caso de sequestro, o concessionário suporta os
encargos do desenvolvimento das actividades concedidas,
bem como quaisquer despesas extraordinárias necessárias
ao restabelecimento da normalidade da execução ou exploração da obra pública ou da normalidade da exploração
do serviço público.
6 — O sequestro mantém-se pelo tempo julgado necessário pelo concedente, com o limite máximo de um ano,
sendo o concessionário notificado pelo concedente para
retomar o desenvolvimento das actividades concedidas,
na data que lhe for fixada.
7 — Se o concessionário não puder ou se se opuser a
retomar o desenvolvimento das actividades concedidas ou
se, tendo-o feito, continuarem a verificar-se os factos que
deram origem ao sequestro, o concedente pode resolver
o contrato.
Artigo 422.º
Resgate

1 — O concedente pode resgatar a concessão, por razões
de interesse público, após o decurso do prazo fixado no
contrato ou, na sua falta, decorrido um terço do prazo de
vigência do contrato.
2 — O resgate é notificado ao concessionário no prazo
previsto no contrato ou, na sua falta, com pelo menos seis
meses de antecedência.
3 — Em caso de resgate, o concedente assume automaticamente os direitos e obrigações do concessionário
directamente relacionados com as actividades concedidas
desde que constituídos em data anterior à da notificação
referida no número anterior.
4 — As obrigações assumidas pelo concessionário após
a notificação referida no n.º 2 apenas vinculam o concedente quando este haja autorizado, prévia e expressamente,
a sua assunção.
5 — Em caso de resgate, o concessionário tem direito a
uma indemnização correspondente aos danos emergentes
e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes, deduzir-se o benefício que resulte da antecipação dos ganhos
previstos.
6 — A indemnização referida no número anterior é determinada nos termos do contrato ou, quando deste não
resulte o respectivo montante exacto, nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 566.º do Código Civil.
7 — O resgate determina a reversão dos bens do concedente afectos à concessão, bem como a obrigação de o
concessionário entregar àquele os bens abrangidos, nos
termos do contrato, por cláusula de transferência.
8 — A caução e as garantias prestadas são liberadas
um ano após a data do resgate, mediante comunicação
dirigida pelo concedente aos respectivos depositários ou
emitentes.
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Artigo 423.º
Resolução pelo concedente

1 — Sem prejuízo dos fundamentos gerais de resolução do contrato e de outros neste previstos e do direito de
indemnização nos termos gerais, o concedente só pode
resolver o contrato quando se verifique:
a) Desvio do objecto da concessão;
b) Cessação ou suspensão, total ou parcial, pelo concessionário da execução ou exploração de obras públicas ou da
gestão do serviço público, sem que tenham sido tomadas
medidas adequadas à remoção da respectiva causa;
c) Recusa ou impossibilidade do concessionário em
retomar a concessão na sequência de sequestro;
d) Repetição, após a retoma da concessão, das situações
que motivaram o sequestro;
e) Ocorrência de deficiência grave na organização e
desenvolvimento pelo concessionário das actividades
concedidas, em termos que possam comprometer a sua
continuidade ou regularidade nas condições exigidas pela
lei e pelo contrato;
f) Obstrução ao sequestro;
g) Sequestro da concessão pelo prazo máximo permitido
pela lei ou pelo contrato.
2 — Nos casos em que esteja previsto, em acordo entre
o concedente e as entidades financiadoras, o direito destas
de intervir na concessão nas situações de iminência de
resolução da concessão pelo concedente, esta apenas pode
ter lugar depois de o concedente notificar a sua intenção
às entidades financiadoras.
3 — A resolução do contrato determina, além dos efeitos
previstos no contrato, a reversão dos bens do concedente
e a obrigação de o concessionário entregar àquele, no
prazo que lhe seja fixado na notificação a que se refere o
número anterior, os bens afectos à concessão abrangidos
por eventual cláusula de transferência.
Artigo 424.º
Responsabilidade perante terceiros

1 — O concedente responde por danos causados pelo
concessionário a terceiros no desenvolvimento das actividades concedidas por facto que ao primeiro seja imputável.
2 — O concedente responde ainda por facto que não
lhe seja imputável, mas neste caso só depois de exercidos
quaisquer direitos resultantes de contrato de seguro que
no caso caibam e de excutidos os bens do património do
concessionário.

regime de exclusividade ao concedente no termo do prazo
de vigência do contrato, cabendo ao concessionário adoptar
todas as medidas para o efeito necessárias.
3 — No termo da concessão, revertem gratuitamente
para o concedente todos os seus bens que integram o estabelecimento da concessão, obrigando-se o concessionário
a entregá-los em bom estado de conservação e funcionamento, sem prejuízo do normal desgaste resultante do seu
uso para efeitos de execução do contrato.
4 — No caso de o contrato prever a transferência, gratuita ou onerosa, para o concedente de bens do concessionário afectos à concessão, este é obrigado, no termo
do prazo de vigência do contrato, a entregá-los livres de
quaisquer ónus ou encargos, nos termos referidos na parte
final do número anterior.
SECÇÃO II
Concessão de obras públicas

Artigo 426.º
Remissão

Em tudo quanto respeite às empreitadas de obras públicas cuja execução seja necessária para a realização do
objecto da concessão e não seja regulado pela presente
secção ou pelo contrato de concessão, é aplicável, com as
necessárias adaptações, o regime previsto no capítulo I do
título II da parte III do presente Código.
Artigo 427.º
Conservação e uso da obra e dos bens afectos à concessão

1 — O concessionário deve manter a obra em bom estado de conservação e em perfeitas condições de utilização, realizando todos os trabalhos necessários para que
as mesmas satisfaçam, cabal e permanentemente, o fim a
que se destinam.
2 — Caso se revele necessário e na impossibilidade de
intervenção atempada da autoridade pública competente,
o concessionário pode adoptar as medidas necessárias
com vista à utilização da obra pública, devendo, nesse
caso, dar imediato conhecimento deste facto à autoridade
pública competente.
3 — O concessionário apenas pode impedir o uso da
obra pública nas situações previstas no contrato, sem prejuízo do que, a este respeito, se estabeleça em legislação
especial.
Artigo 428.º

Artigo 425.º

Zonas de exploração comercial

Efeitos da extinção do contrato no termo previsto

1 — Para além dos espaços que integram as obras públicas por natureza, estas podem incluir, quando previsto
no contrato, outras zonas ligadas funcionalmente à concessão destinadas a actividades comerciais ou industriais
que sejam susceptíveis de um aproveitamento económico
diferenciado, designadamente estabelecimentos de hotelaria, estações de serviço, zonas de lazer, estacionamentos
e centros comerciais.
2 — O desenvolvimento das actividades previstas no
número anterior não dispensa o cumprimento das normas
aplicáveis, designadamente em matéria de instalação comercial ou industrial e, bem assim, em matéria ambiental.

1 — No termo do contrato, não são oponíveis ao concedente os contratos celebrados pelo concessionário com
terceiros para efeitos do desenvolvimento das actividades concedidas, sem prejuízo do disposto no número seguinte.
2 — Sem prejuízo do disposto no n.º 1 do artigo 417.º,
os direitos de propriedade intelectual sobre os estudos e
projectos elaborados para os fins específicos das actividades integradas na concessão, bem como os projectos,
planos, plantas, documentos e outros elementos referidos
no mesmo artigo, são transmitidos gratuitamente e em
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3 — As zonas ou espaços ligados funcionalmente à
concessão são sujeitos ao princípio de unidade de gestão e
controlo pelo concedente e são explorados conjuntamente
com a obra pública pelo concessionário, directamente ou
por intermédio de terceiros, nos termos previstos no contrato.
4 — Os bens e instalações incluídos na zona de actividades complementares da obra concedida são entregues
ao concedente no termo da concessão nos mesmos termos
em que o são os bens afectos à concessão.
SECÇÃO III
Concessão de serviços públicos

Artigo 429.º
Princípios gerais

Na exploração de uma actividade de serviço público, o
concessionário está sujeito aos seguintes princípios:
a) Continuidade e regularidade;
b) Igualdade;
c) Adaptação às necessidades.
Artigo 430.º
Contratos afins

Os princípios do serviço público referidos no artigo anterior, bem como o regime definido na secção I do presente
capítulo, são aplicáveis, com as necessárias adaptações,
a contratos afins do contrato de concessão de serviços
públicos.

2 — Quando as reparações e os trabalhos de manutenção
se tornarem necessários por facto imputável ao contraente
público, este suportará as despesas inerentes na medida em
que tenha concorrido para a deterioração do bem.
Artigo 434.º
Indemnização por mora do contraente público nos pagamentos

Em caso de mora do contraente público, o locador apenas tem direito a exigir o pagamento de juros de mora a
título de indemnização.
Artigo 435.º
Cedência do gozo e sublocação do bem locado

O contraente público pode ceder o gozo ou sublocar o
bem locado a qualquer entidade sobre a qual tenha poderes
de direcção, superintendência ou tutela de mérito ou que
sobre ele exerça tais poderes sem necessidade de autorização por parte do locador.
Artigo 436.º
Resolução pelo contraente público

Sem prejuízo dos fundamentos gerais de resolução do
contrato e de outros neste previstos e do direito de indemnização nos termos gerais, pode o contraente público resolver
o contrato quando o cumprimento de qualquer obrigação
de reparação ou de manutenção do bem se atrase por mais
de três meses ou o locador declarar por escrito que o atraso
excederá esse prazo.
CAPÍTULO IV

CAPÍTULO III

Aquisição de bens móveis

Locação de bens móveis

Artigo 437.º

Artigo 431.º

Noção

Noção

1 — Entende-se por locação de bens móveis o contrato pelo qual um locador se obriga a proporcionar a um
contraente público o gozo temporário de bens móveis,
mediante retribuição.
2 — Para efeitos do presente capítulo, a locação de bens
móveis compreende a locação financeira e a locação que
envolva a opção de compra dos bens locados.
Artigo 432.º
Remissão

Em tudo quanto não estiver regulado no presente capítulo, é aplicável aos contratos de locação de bens móveis,
com as necessárias adaptações, o disposto no capítulo sobre
contratos de aquisição de bens móveis.
Artigo 433.º
Obrigações de reparação e manutenção

1 — Na falta de estipulação contratual, o locador tem
obrigação de manter o bem locado em perfeitas condições
de utilização, efectuando as reparações e os trabalhos de
manutenção que se tornarem necessários num prazo razoável.

Entende-se por aquisição de bens móveis o contrato
pelo qual um contraente público compra bens móveis a
um fornecedor.
Artigo 438.º
Remissão

É aplicável aos contratos de aquisição de bens, com as
necessárias adaptações, o disposto no capítulo sobre contratos de empreitadas de obras públicas no que respeita a
trabalhos de suprimento de erros e omissões.
Artigo 439.º
Objecto

O contrato de aquisição de bens móveis pode ter por objecto a aquisição de bens a fabricar ou a adaptar em momento
posterior à celebração do contrato, de acordo com características específicas estabelecidas pelo contraente público.
Artigo 440.º
Prazo

1 — O prazo de vigência do contrato não pode ser superior a três anos, incluindo quaisquer prorrogações expressas
ou tácitas do prazo de execução das prestações que constituem o seu objecto, salvo se tal se revelar necessário ou
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conveniente em função da natureza das prestações objecto
do contrato ou das condições da sua execução.
2 — O disposto no número anterior não é aplicável
a obrigações acessórias que tenham sido estabelecidas
inequivocamente em favor do contraente público, designadamente obrigações de sigilo, de conformidade dos bens
adquiridos e de garantia dos mesmos.
Artigo 441.º
Conformidade dos bens a entregar

1 — O fornecedor está obrigado a entregar todos os bens
objecto do contrato em conformidade com os termos no
mesmo estabelecidos, tendo em conta a respectiva natureza
e o fim a que se destinam.
2 — Na falta de estipulação contratual, todos os bens
objecto do contrato bem como as respectivas peças, componentes ou equipamentos devem ser novos.
3 — É aplicável, com as necessárias adaptações, aos
contratos regulados no presente capítulo o disposto na lei
que disciplina os aspectos relativos à venda de bens de
consumo e das garantias a ela relativas no que respeita à
conformidade dos bens com o contrato.
Artigo 442.º
Acompanhamento do fabrico

1 — Na falta de estipulação contratual, nos contratos
de aquisição de bens a fabricar, o contraente público pode
manter nas instalações do fabricante ou dos fabricantes dos
bens objecto do contrato missões de acompanhamento,
cuja composição, competências e modo de funcionamento
devem ser definidos por acordo das partes.
2 — No caso de, num prazo razoável, as partes não
chegarem a acordo quanto aos aspectos referidos no número anterior, os mesmos são definidos pelo contraente
público, em obediência a critérios de proporcionalidade
e razoabilidade.
3 — Em qualquer caso, o acesso dos membros das missões de acompanhamento às instalações do fabricante deve
ser feito de forma a evitar qualquer interferência nociva na
gestão e operação das instalações e no processo de fabrico
dos bens, devendo os referidos membros cumprir as normas de segurança aplicáveis às instalações a que tenham
acesso, bem como as instruções para o efeito impostas
pelo fabricante.
4 — Quando o fornecedor não seja o fabricante dos
bens, aquele tem a obrigação de assegurar o acesso e o
desenvolvimento dos trabalhos das missões de acompanhamento nas instalações do fabricante.
5 — O desempenho das funções da missão de acompanhamento não exime o fornecedor de responsabilidade
por quaisquer defeitos dos bens objecto do contrato ou não
conformidade destes com as características, especificações
e requisitos estabelecidos no contrato.
6 — O disposto no presente artigo é aplicável, com
as necessárias adaptações, aos contratos que tenham por
objecto a adaptação ou modificação de bens.
Artigo 443.º
Entrega dos bens

1 — Na falta de estipulação contratual, o fornecedor
deve entregar os bens objecto do contrato na sede do contraente público.

2 — Conjuntamente com os bens objecto do contrato, o
fornecedor deve entregar todos os documentos que sejam
necessários para a boa e integral utilização, funcionamento
ou consumo daqueles.
3 — Entre a entrega e a recepção dos bens objecto do
contrato, o contraente público é obrigado a cooperar com
o fornecedor para que sejam criadas as condições de segurança dos bens que o fornecedor considere necessárias,
suportando este os custos daí resultantes.
Artigo 444.º
Obrigações do fornecedor em relação aos bens entregues

1 — É aplicável, com as necessárias adaptações, aos
contratos regulados no presente capítulo o disposto na lei
que disciplina os aspectos relativos à venda de bens de
consumo e das garantias a ela relativas no que respeita à
responsabilidade e obrigações do fornecedor e do produtor
e aos direitos do consumidor.
2 — O prazo das obrigações de reposição da conformidade dos bens fornecidos conta-se a partir de cada recepção
individualmente considerada ou da data em que ocorrer
a recepção dos últimos bens fornecidos, consoante esteja
em causa contrato que estabeleça entregas faseadas de
bens com ou sem autonomia funcional entre si, respectivamente.
3 — As obrigações do fornecedor a que se refere o n.º 1
abrangem ainda todos os encargos com os testes, a realizar
pelo fornecedor, que o contraente público considere, justificadamente, necessário efectuar para verificação funcional
dos bens objecto do contrato.
4 — Para além das obrigações que resultam para o fornecedor do disposto nos números anteriores, pode o contrato estipular uma obrigação de garantia, cujas condições
concretas, designadamente as respeitantes ao respectivo
prazo e às obrigações do fornecedor, são fixadas no contrato, sendo aplicável nesta matéria o disposto na lei a que
se refere o n.º 1.
5 — O prazo da garantia a que se refere o número anterior não deve exceder dois anos, podendo ser superior
quando, tratando-se de aspecto da execução do contrato
submetido à concorrência pelo caderno de encargos, o
fornecedor o tenha proposto.
Artigo 445.º
Encargos gerais

Na falta de estipulação contratual, constituem obrigações do fornecedor:
a) O pagamento de quaisquer impostos, taxas, direitos
de qualquer natureza ou outros encargos exigidos pelas
autoridades competentes e relativos à execução do contrato
nos territórios do país ou países do fornecedor, dos seus
subcontratados ou de passagem em transporte;
b) A obtenção de quaisquer autorizações e o pagamento
de quaisquer emolumentos exigidos pelas autoridades competentes relativamente ao cumprimento das obrigações que
impendem sobre o fornecedor no âmbito do contrato;
c) A realização de todas as diligências necessárias ou
convenientes à obtenção de quaisquer licenças de exportação e de importação exigidas pelos países envolvidos
na execução do contrato e a esta respeitantes, bem como
o pagamento das taxas ou demais encargos a que houver
lugar;
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d) O pagamento de quaisquer despesas resultantes da
prestação das cauções previstas nos artigos 88.º a 91.º
e 292.º
Artigo 446.º
Continuidade de fabrico

Na falta de estipulação contratual e salvo quando outra
coisa resultar da natureza do bem a fornecer, o fornecedor
deve assegurar a continuidade do fabrico e do fornecimento
de todas as peças, componentes e equipamentos que integrem os bens objecto do contrato pelo prazo estimado
da respectiva vida útil, sem prejuízo do disposto nos artigos 297.º e 298.º
Artigo 447.º
Direitos de propriedade intelectual

1 — Na falta de estipulação contratual, correm integralmente por conta do fornecedor os encargos ou a responsabilidade civil decorrentes da incorporação em qualquer dos
bens objecto do contrato, ou da utilização nesses mesmos
bens, de elementos de construção, de hardware, de software
ou de outros que respeitem a quaisquer patentes, licenças,
marcas, desenhos registados e outros direitos de propriedade industrial ou direitos de autor ou conexos.
2 — Se o contraente público vier a ser demandado por
ter infringido, na execução do contrato ou na posterior
utilização dos bens objecto do mesmo, qualquer dos direitos referidos no número anterior, terá direito de regresso
contra o fornecedor por quaisquer quantias pagas, seja a
que título for.
3 — Os encargos e a responsabilidade civil perante
terceiros decorrentes dos factos mencionados nos n.os 1 e
2 não correm por conta do fornecedor se este demonstrar
que os mesmos são imputáveis ao contraente público ou
a terceiros que não sejam seus subcontratados.
Artigo 448.º
Resolução pelo contraente público

1 — Sem prejuízo dos fundamentos gerais de resolução do contrato e de outros neste previstos e do direito
de indemnização nos termos gerais, pode o contraente
público resolver o contrato no caso de o fornecedor violar de forma grave ou reiterada qualquer das obrigações
que lhe incumbem, nomeadamente quando a entrega de
qualquer bem objecto do fornecimento se atrase por mais
de três meses ou o fornecedor declarar por escrito que o
atraso na entrega excederá esse prazo.
2 — A resolução do contrato nos termos do presente
artigo abrange a repetição das prestações já realizadas
pelo fornecedor se assim for determinado pelo contraente
público.
Artigo 449.º
Resolução pelo fornecedor

Na falta de estipulação contratual, a resolução do contrato pelo fornecedor não determina a repetição das prestações já realizadas, cessando, porém, todas as obrigações
do fornecedor previstas no contrato, com excepção das
obrigações a que se refere o artigo 444.º

CAPÍTULO V
Aquisição de serviços
Artigo 450.º
Noção

Entende-se por aquisição de serviços o contrato pelo
qual um contraente público adquire a prestação de um
ou vários tipos de serviços mediante o pagamento de um
preço.
Artigo 451.º
Remissão

Em tudo quanto não estiver regulado no presente capítulo, é aplicável aos contratos de aquisição de serviços,
com as necessárias adaptações, o disposto no capítulo sobre
contratos de aquisição de bens móveis.
Artigo 452.º
Instalações e equipamentos

Na falta de estipulação contratual, as instalações, os
equipamentos e quaisquer outros meios necessários ao
exacto e pontual cumprimento das obrigações contratuais
são da responsabilidade do prestador de serviços.
Artigo 453.º
Obrigações de serviço público

1 — Quando o objecto do contrato de aquisição de serviços esteja directamente relacionado com uma actividade
de serviço público, o respectivo contrato deve prever as
obrigações de serviço público, compatíveis com as normas
e os princípios comunitários aplicáveis, a que o prestador
de serviços fica sujeito.
2 — Como contrapartida do cumprimento das obrigações de serviço público, o contraente público pode atribuir
uma compensação financeira ao prestador de serviços.
Artigo 454.º
Serviços a mais

1 — São serviços a mais aqueles cuja espécie ou quantidade não esteja prevista no contrato e que:
a) Se tenham tornado necessários à prestação dos serviços objecto do contrato na sequência de uma circunstância
imprevista; e
b) Não possam ser técnica ou economicamente separáveis do objecto do contrato sem inconvenientes graves para
o contraente público ou, embora separáveis, sejam estritamente necessários à conclusão objecto do contrato.
2 — Só pode ser ordenada a execução de serviços a mais
quando se verifiquem as seguintes condições:
a) O contrato tenha sido celebrado na sequência de
ajuste directo adoptado ao abrigo do disposto no artigo 24.º
ou no n.º 1 do artigo 27.º, de procedimento de negociação
adoptado ao abrigo do disposto no artigo 29.º, de diálogo
concorrencial, de concurso público ou de concurso limitado
por prévia qualificação;
b) Quando o contrato tenha sido celebrado na sequência
de concurso público ou de concurso limitado por prévia
qualificação e o anúncio do concurso tenha sido publicado
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no Jornal Oficial da União Europeia, no caso de o somatório do preço atribuído aos serviços a mais nos termos
do disposto no artigo 373.º com o preço contratual ser
igual ou superior ao valor referido na alínea b) do n.º 1
do artigo 20.º;
c) O preço atribuído aos serviços a mais nos termos do
disposto no artigo 373.º somado ao preço de anteriores
serviços a mais e deduzido do preço dos serviços a menos
não exceder 5 % do preço contratual; e
d) O somatório do preço atribuído aos serviços a mais
nos termos do disposto no artigo 373.º com o preço de
anteriores serviços a mais e de anteriores serviços de suprimento de erros e omissões não exceder 50 % do preço
contratual.
3 — Sempre que o contraente público for o Estado, só
pode ser ordenada a execução de serviços a mais quando
o somatório referido na alínea b) do número anterior for
igual ou superior ao valor referido no n.º 2 do artigo 20.º
ou, quando se tratar de um dos contratos mencionados na
alínea b) do mesmo n.º 2, ao valor referido na alínea b) do
n.º 1 do mesmo artigo.
4 — Não são considerados serviços a mais aqueles que
sejam necessários ao suprimento de erros ou omissões,
independentemente da parte responsável pelos mesmos.
5 — Caso não se verifique alguma das condições previstas no n.º 2, os serviços a mais devem ser objecto de
contrato celebrado na sequência de procedimento adoptado
nos termos do disposto no título I da parte II.
6 — Aos serviços a mais e aos serviços a menos é aplicável, com as necessárias adaptações, o disposto nos artigos 371.º a 375.º e 379.º a 381.º

a) A participação de candidato ou de concorrente que se
encontre em alguma das situações previstas no artigo 55.º
no momento da apresentação da respectiva candidatura ou
proposta, da adjudicação ou da celebração do contrato;
b) A não apresentação pelo adjudicatário, no prazo fixado para o efeito, de quaisquer documentos de habilitação
exigidos no presente Código ou pelo órgão competente
para a decisão de contratar;
c) A não apresentação de documentos comprovativos
da titularidade de habilitação profissional específica pelo
adjudicatário, em violação do disposto no n.º 1 do artigo 234.º;
d) A apresentação de documentos falsos de habilitação,
de documentos que constituem a proposta e de documentos
destinados à qualificação;
e) A prestação de falsas declarações no decurso da fase
de formação do contrato por qualquer candidato ou concorrente.
Artigo 457.º
Contra-ordenações graves

Constitui contra-ordenação punível com coima de
€ 1000 a € 3000 ou de € 5000 a € 30 000, consoante seja
aplicada a pessoa singular ou a pessoa colectiva:

Regime contra-ordenacional

a) A não prestação da caução pelo adjudicatário no
tempo e nos termos previstos no presente Código, em
violação do disposto no artigo 90.º;
b) A não comparência do adjudicatário no dia, na hora
e no local fixados para a outorga do contrato pelo órgão
competente para a decisão de contratar;
c) No caso de o adjudicatário ser um agrupamento, o
facto de os seus membros não se associarem, antes da
celebração do contrato, na modalidade jurídica prevista
no programa do procedimento, em violação do disposto
no n.º 4 do artigo 54.º

Artigo 455.º

Artigo 458.º

Restrição do âmbito de aplicação

Contra-ordenações simples

1 — Caso o objecto do contrato a celebrar ou celebrado
abranja prestações típicas do contrato de empreitada de
obras públicas, incluindo aquelas realizadas ou a realizar
no âmbito de concessões, o regime contra-ordenacional
aplicável consta do regime jurídico aplicável ao exercício
da actividade da construção, estabelecido pelo Decreto-Lei
n.º 12/2004, de 9 de Janeiro, não sendo aplicável o disposto
nos artigos seguintes, salvo remissão expressa consagrada
no referido decreto-lei.
2 — As entidades adjudicantes, os donos de obra ou os
concessionários devem participar ao Instituto da Construção e do Imobiliário, I. P., logo que tomem conhecimento
da sua ocorrência, quaisquer factos susceptíveis de constituírem contra-ordenação prevista no decreto-lei referido
no número anterior e na demais legislação especificamente
aplicável à actividade de construção, bem como todas as
ocorrências que sejam passíveis de registo nos termos do
mesmo diploma.

Constitui contra-ordenação punível com coima de € 500
a € 1500 ou de € 3000 a € 20 000, consoante seja aplicada
a pessoa singular ou a pessoa colectiva, a violação do
disposto no n.º 2 do artigo 54.º

PARTE IV

Artigo 456.º
Contra-ordenações muito graves

Constitui contra-ordenação punível com coima de
€ 2000 a € 3700 ou de € 7500 a € 44 800, consoante seja
aplicada a pessoa singular ou a pessoa colectiva:

Artigo 459.º
Tentativa e negligência

1 — A tentativa e a negligência são puníveis.
2 — Em caso de negligência, os limites mínimos e
máximos das coimas previstas nos artigos anteriores são
reduzidos para metade.
Artigo 460.º
Sanção acessória

1 — Em simultâneo com a coima, pode ser aplicada
ao infractor a sanção acessória de privação do direito de
participar, como candidato, como concorrente ou como
membro de agrupamento candidato ou concorrente, em
qualquer procedimento adoptado para a formação de contratos públicos, quando a gravidade da infracção e a culpa
do agente o justifiquem.
2 — A sanção acessória a que se refere o número anterior deve ser fixada segundo a gravidade da infracção
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e a culpa do agente e não pode, em caso algum, exceder
dois anos.
Artigo 461.º
Competência para o processo de contra-ordenação

1 — As decisões de instauração e de arquivamento dos
processos e de aplicação das coimas e das sanções acessórias cabem:
a) Ao presidente do conselho directivo do Instituto da
Construção e do Imobiliário, I. P., quando o objecto do
contrato a celebrar abranja prestações típicas dos contratos
de empreitada ou de concessão de obras públicas;
b) Ao presidente da Autoridade de Segurança Alimentar
e Económica, quando o objecto do contrato a celebrar
não abranja prestações típicas dos contratos referidos na
alínea anterior.
2 — A instrução dos processos instaurados pelas entidades indicadas no número anterior cabe aos respectivos
serviços.
3 — As entidades adjudicantes devem participar ao
Instituto da Construção e do Imobiliário, I. P., ou à Autoridade de Segurança Alimentar e Económica, consoante o
caso, quaisquer factos susceptíveis de constituírem contra-ordenações nos termos do disposto nos artigos 456.º a 458.º
Artigo 462.º
Cobrança das coimas

1 — O produto das coimas reverte em 60 % para os
cofres do Estado, em 30 % para o Instituto da Construção
e do Imobiliário, I. P., ou para a Autoridade de Segurança
Alimentar e Económica, consoante o caso, e em 10 % para
as entidades adjudicantes que tenham participado os factos
que determinaram a aplicação da coima.
2 — Quando não pagas, as coimas aplicadas em processos de contra-ordenação são cobradas coercivamente.
Artigo 463.º
Publicidade da sanção acessória

As decisões definitivas de aplicação da sanção acessória prevista no artigo 460.º são publicitadas no portal da
Internet dedicado aos contratos públicos durante todo o
período da respectiva inabilidade.
Artigo 464.º
Responsabilidade criminal

O desrespeito pelo infractor da decisão de aplicação
definitiva da sanção acessória prevista no artigo 460.º
constitui crime de desobediência nos termos do disposto
no artigo 348.º do Código Penal.

PARTE V
Disposições finais
Artigo 465.º
Obrigação de comunicação

É obrigatória a publicitação, no portal da Internet dedicado aos contratos públicos, dos elementos referentes à

formação e execução dos contratos públicos, nos termos
a definir por portaria conjunta dos ministros responsáveis
pelas áreas das finanças e das obras públicas.
Artigo 466.º
Observatório das obras públicas

1 — O observatório das obras públicas é um sistema de
informação, a constituir por diploma próprio, que procede
à organização de uma base de dados, ao tratamento e à divulgação dos respectivos dados estatísticos no domínio das
empreitadas de obras públicas, cabendo-lhe monitorizar:
a) A fase de formação dos contratos de empreitada e de
concessão de obras públicas;
b) A fase de execução dos contratos de empreitada de
obras públicas;
c) As empreitadas de obras públicas integradas em concessões.
2 — Para efeitos do estabelecido no número anterior,
devem ser comunicados ao Instituto da Construção e do
Imobiliário, I. P.:
a) Os factos que constituam contra-ordenação prevista
e os factos passíveis de registo, de acordo com os artigos 23.º e seguintes do Decreto-Lei n.º 12/2004, de 9 de
Janeiro, logo que a entidade adjudicante, o dono da obra
ou o concessionário deles tome conhecimento;
b) O relatório de contratação;
c) O relatório final da obra;
d) Os demais elementos previstos no capítulo I do título II
da parte III do presente Código e outros a definir em legislação especial.
Artigo 467.º
Notificações

As notificações previstas no presente Código devem ser
efectuadas através de correio electrónico ou de outro meio
de transmissão escrita e electrónica de dados.
Artigo 468.º
Comunicações

1 — Todas as comunicações entre a entidade adjudicante ou o júri do procedimento e os interessados, os candidatos, os concorrentes ou o adjudicatário relativas à fase
de formação do contrato devem ser escritas e redigidas em
português e efectuadas através de correio electrónico ou de
outro meio de transmissão escrita e electrónica de dados.
2 — Na falta de estipulação contratual, as comunicações
entre o contraente público e o co-contratante relativas à
fase de execução do contrato devem ser escritas e redigidas em português, podendo ser efectuadas pelos meios
a que se refere o número anterior, ou por via postal, por
meio de carta registada ou de carta registada com aviso
de recepção.
3 — Para efeitos de comunicações relativas à fase
de execução do contrato, as partes devem identificar no
mesmo as informações de contacto dos respectivos representantes, designadamente o endereço electrónico, o
número de telecópia e o endereço postal.
4 — No contrato podem as partes estipular que a validade das comunicações efectuadas por correio electrónico
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fique sujeita à condição da sua utilização obedecer a requisitos suplementares.
5 — As comunicações ao Instituto da Construção e do
Imobiliário, I. P., previstas no presente Código devem ser
efectuadas através de correio electrónico ou de outro meio
de transmissão escrita e electrónica de dados.
Artigo 469.º
Data da notificação e da comunicação

d) O prazo que termine em sábado, domingo, feriado ou
em dia em que o serviço perante o qual deva ser praticado
o acto que não esteja aberto ao público, ou não funcione
durante o período normal, transfere-se para o 1.º dia útil
seguinte.
2 — O disposto na alínea d) do número anterior também
é aplicável aos prazos que terminem em férias judiciais se
o acto sujeito a prazo tiver de ser praticado em juízo.
Artigo 472.º

1 — As notificações e as comunicações consideram-se
feitas:
a) Na data da respectiva expedição, quando efectuadas
através de correio electrónico ou de outro meio de transmissão escrita e electrónica de dados, salvo o disposto no
número seguinte;
b) Na data constante do relatório de transmissão bem
sucedido, quando efectuado através de telecópia, salvo o
disposto no número seguinte;
c) Na data indicada pelos serviços postais, quando efectuadas por carta registada;
d) Na data da assinatura do aviso, quando efectuadas
por carta registada com aviso de recepção.
2 — As notificações e as comunicações que tenham
como destinatário a entidade adjudicante ou o contraente
público e que sejam efectuadas através de correio electrónico, telecópia ou outro meio de transmissão escrita e
electrónica de dados, após as 17 horas do local de recepção
ou em dia não útil nesse mesmo local, presumem-se feitas
às 10 horas do dia útil seguinte.
Artigo 470.º

Obrigações estatísticas

1 — Para efeitos do cumprimento das obrigações previstas nos artigos 75.º e 76.º da Directiva n.º 2004/18/CE,
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 31 de Março,
e 67.º da Directiva n.º 2004/17/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 31 de Março, compete à Agência
Nacional de Compras Públicas, E. P. E., e ao Instituto da
Construção e do Imobiliário, I. P., elaborar e remeter à
Comissão Europeia, até 31 de Outubro de cada ano, um
relatório estatístico relativo aos contratos de aquisição e
locação de bens e de aquisição de serviços e um relatório
estatístico relativo aos contratos de empreitada de obras
públicas celebrados pelas entidades adjudicantes no ano
anterior.
2 — Para efeitos do disposto no número anterior, as
entidades adjudicantes devem remeter às entidades competentes, até 31 de Março de cada ano, todos os dados
estatísticos necessários à elaboração dos referidos relatórios, conforme modelo aprovado por portaria conjunta
dos ministros responsáveis pelas áreas das finanças e das
obras públicas.
Artigo 473.º

Contagem dos prazos na fase de formação dos contratos

1 — Os prazos referidos no presente Código relativos
aos procedimentos de formação de contratos contam-se
nos termos do disposto no artigo 72.º do Código do Procedimento Administrativo e não lhes é aplicável, em caso
algum, o disposto no artigo 73.º do mesmo Código.
2 — Ao prazo para a apresentação das propostas no
concurso público urgente não é aplicável o disposto na
alínea a) do n.º 1 do artigo 72.º do Código do Procedimento
Administrativo.
3 — Os prazos fixados para a apresentação das propostas, das candidaturas e das soluções são contínuos, não se
suspendendo nos sábados, domingos e feriados.
Artigo 471.º
Contagem dos prazos na fase de execução dos contratos

1 — À contagem de prazos na fase de execução dos
contratos públicos que revistam a natureza de contrato
administrativo são aplicáveis as seguintes regras:
a) Não se inclui na contagem do prazo o dia em que
ocorrer o evento a partir do qual o mesmo começa a correr;
b) Os prazos são contínuos, não se suspendendo nos
sábados, domingos e feriados;
c) O prazo fixado em semanas, meses ou anos, a contar
de certa data, termina às 24 horas do dia que corresponda,
dentro da última semana, mês ou ano, a essa data, mas se
no último mês não existir dia correspondente o prazo finda
no último dia desse mês;

Imposto sobre o valor acrescentado

Todas as quantias previstas no presente Código, bem
como o valor do contrato, o preço base e o preço contratual,
não incluem o imposto sobre o valor acrescentado.
ANEXO I
Modelo de declaração
[a que se refere a alínea a) do n.º 1 do artigo 57.º]

1 — ... (nome, número de documento de identificação
e morada), na qualidade de representante legal de (1) ...
(firma, número de identificação fiscal e sede ou, no caso
de agrupamento concorrente, firmas, números de identificação fiscal e sedes), tendo tomado inteiro e perfeito conhecimento do caderno de encargos relativo à execução do
contrato a celebrar na sequência do procedimento de ... (designação ou referência ao procedimento em causa), declara,
sob compromisso de honra, que a sua representada (2) se
obriga a executar o referido contrato em conformidade
com o conteúdo do mencionado caderno de encargos,
relativamente ao qual declara aceitar, sem reservas, todas
as suas cláusulas.
2 — Declara também que executará o referido contrato
nos termos previstos nos seguintes documentos, que junta
em anexo (3):
a) ...
b) ...
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3 — Declara ainda que renuncia a foro especial e se
submete, em tudo o que respeitar à execução do referido
contrato, ao disposto na legislação portuguesa aplicável.
4 — Mais declara, sob compromisso de honra, que:
a) Não se encontra em estado de insolvência, em fase de
liquidação, dissolução ou cessação de actividade, sujeita
a qualquer meio preventivo de liquidação de patrimónios
ou em qualquer situação análoga, nem tem o respectivo
processo pendente;
b) Não foi condenado(a) por sentença transitada em
julgado por qualquer crime que afecte a sua honorabilidade
profissional (4) [ou os titulares dos seus órgãos sociais de
administração, direcção ou gerência não foram condenados por qualquer crime que afecte a sua honorabilidade
profissional (5)] (6);
c) Não foi objecto de aplicação de sanção administrativa
por falta grave em matéria profissional (7) [ou os titulares
dos seus órgãos sociais de administração, direcção ou
gerência não foram objecto de aplicação de sanção administrativa por falta grave em matéria profissional (8)] (9);
d) Tem a sua situação regularizada relativamente a
contribuições para a segurança social em Portugal (ou no
Estado de que é nacional ou no qual se situe o seu estabelecimento principal) (10);
e) Tem a sua situação regularizada relativamente a impostos devidos em Portugal (ou no Estado de que é nacional
ou no qual se situe o seu estabelecimento principal) (11);
f) Não foi objecto de aplicação da sanção acessória
prevista na alínea e) do n.º 1 do artigo 21.º do Decreto-Lei n.º 433/82, de 27 de Outubro, no artigo 45.º da Lei
n.º 18/2003, de 11 de Junho, e no n.º 1 do artigo 460.º do
Código dos Contratos Públicos (12);
g) Não foi objecto de aplicação da sanção acessória
prevista na alínea b) do n.º 1 do artigo 627.º do Código
do Trabalho (13);
h) Não foi objecto de aplicação, há menos de dois anos,
de sanção administrativa ou judicial pela utilização ao seu
serviço de mão-de-obra legalmente sujeita ao pagamento
de impostos e contribuições para a segurança social, não
declarada nos termos das normas que imponham essa obrigação, em Portugal (ou no Estado de que é nacional ou no
qual se situe o seu estabelecimento principal) (14);
i) Não foi condenado(a) por sentença transitada em
julgado por algum dos seguintes crimes (15) [ou os titulares dos seus órgãos sociais de administração, direcção ou
gerência não foram condenados por alguns dos seguintes
crimes (16)] (17):
i) Participação em actividades de uma organização criminosa, tal como definida no n.º 1 do artigo 2.º da Acção
Comum n.º 98/773/JAI, do Conselho;
ii) Corrupção, na acepção do artigo 3.º do Acto do Conselho de 26 de Maio de 1997 e do n.º 1 do artigo 3.º da
Acção Comum n.º 98/742/JAI, do Conselho;
iii) Fraude, na acepção do artigo 1.º da Convenção relativa à Protecção dos Interesses Financeiros das Comunidades Europeias;
iv) Branqueamento de capitais, na acepção do artigo 1.º
da Directiva n.º 91/308/CEE, do Conselho, de 10 de Junho,
relativa à prevenção da utilização do sistema financeiro
para efeitos de branqueamento de capitais;
j) Não prestou, a qualquer título, directa ou indirectamente, assessoria ou apoio técnico na preparação e elaboração das peças do procedimento.

5 — O declarante tem pleno conhecimento de que a
prestação de falsas declarações implica, consoante o caso,
a exclusão da proposta apresentada ou a caducidade da
adjudicação que eventualmente sobre ela recaia e constitui
contra-ordenação muito grave, nos termos do artigo 456.º
do Código dos Contratos Públicos, a qual pode determinar
a aplicação da sanção acessória de privação do direito de
participar, como candidato, como concorrente ou como
membro de agrupamento candidato ou concorrente, em
qualquer procedimento adoptado para a formação de contratos públicos, sem prejuízo da participação à entidade
competente para efeitos de procedimento criminal.
6 — Quando a entidade adjudicante o solicitar, o concorrente obriga-se, nos termos do disposto no artigo 81.º
do Código dos Contratos Públicos, a apresentar a declaração que constitui o anexo II do referido Código, bem
como os documentos comprovativos de que se encontra
nas situações previstas nas alíneas b), d), e) e i) do n.º 4
desta declaração.
7 — O declarante tem ainda pleno conhecimento de
que a não apresentação dos documentos solicitados nos
termos do número anterior, por motivo que lhe seja imputável, determina a caducidade da adjudicação que eventualmente recaia sobre a proposta apresentada e constitui
contra-ordenação muito grave, nos termos do artigo 456.º
do Código dos Contratos Públicos, a qual pode determinar
a aplicação da sanção acessória de privação do direito de
participar, como candidato, como concorrente ou como
membro de agrupamento candidato ou concorrente, em
qualquer procedimento adoptado para a formação de contratos públicos, sem prejuízo da participação à entidade
competente para efeitos de procedimento criminal.
... (local), ... (data), ... [assinatura (18)].
(1) Aplicável apenas a concorrentes que sejam pessoas colectivas.
(2) No caso de o concorrente ser uma pessoa singular, suprimir a
expressão «a sua representada».
(3) Enumerar todos os documentos que constituem a proposta, para
além desta declaração, nos termos do disposto nas alíneas b), c) e d) do
n.º 1 e nos n.os 2 e 3 do artigo 57.º
(4) Indicar se, entretanto, ocorreu a respectiva reabilitação.
(5) Indicar se, entretanto, ocorreu a respectiva reabilitação.
(6) Declarar consoante o concorrente seja pessoa singular ou pessoa
colectiva.
(7) Indicar se, entretanto, ocorreu a respectiva reabilitação.
(8) Indicar se, entretanto, ocorreu a respectiva reabilitação.
(9) Declarar consoante o concorrente seja pessoa singular ou pessoa
colectiva.
(10) Declarar consoante a situação.
(11) Declarar consoante a situação.
(12) Indicar se, entretanto, decorreu o período de inabilidade fixado
na decisão condenatória.
(13) Indicar se, entretanto, decorreu o período de inabilidade fixado
na decisão condenatória.
(14) Declarar consoante a situação.
(15) Indicar se, entretanto, ocorreu a sua reabilitação.
(16) Indicar se, entretanto, ocorreu a sua reabilitação.
(17) Declarar consoante o concorrente seja pessoa singular ou pessoa
colectiva.
(18) Nos termos do disposto nos n.os 4 e 5 do artigo 57.º
ANEXO II
Modelo de declaração
[a que se refere a alínea a) do n.º 1 do artigo 81.º]

1 — ... (nome, número de documento de identificação
e morada), na qualidade de representante legal de (1) ...
(firma, número de identificação fiscal e sede ou, no caso de
agrupamento concorrente, firmas, números de identificação
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fiscal e sedes), adjudicatário(a) no procedimento de ... (designação ou referência ao procedimento em causa), declara,
sob compromisso de honra, que a sua representada (2):
a) Não se encontra em estado de insolvência, em fase de
liquidação, dissolução ou cessação de actividade, sujeita
a qualquer meio preventivo de liquidação de patrimónios
ou em qualquer situação análoga, nem tem o respectivo
processo pendente;
b) Não foi objecto de aplicação de sanção administrativa
por falta grave em matéria profissional (3) [ou os titulares
dos seus órgãos sociais de administração, direcção ou
gerência não foram objecto de aplicação de sanção administrativa por falta grave em matéria profissional (4)] (5);
c) Não foi objecto de aplicação da sanção acessória
prevista na alínea e) do n.º 1 do artigo 21.º do Decreto-Lei n.º 433/82, de 27 de Outubro, no artigo 45.º da Lei
n.º 18/2003, de 11 de Junho, e no n.º 1 do artigo 460.º do
Código dos Contratos Públicos (6);
d) Não foi objecto de aplicação da sanção acessória
prevista na alínea b) do n.º 1 do artigo 627.º do Código
do Trabalho (7);
e) Não foi objecto de aplicação, há menos de dois anos,
de sanção administrativa ou judicial pela utilização ao seu
serviço de mão-de-obra legalmente sujeita ao pagamento
de impostos e contribuições para a segurança social, não
declarada nos termos das normas que imponham essa obrigação, em Portugal (ou no Estado de que é nacional ou no
qual se situe o seu estabelecimento principal) (8);
f) Não prestou, a qualquer título, directa ou indirectamente, assessoria ou apoio técnico na preparação e elaboração das peças do procedimento.
2 — O declarante junta em anexo [ou indica ... como
endereço do sítio da Internet onde podem ser consultados (9)] os documentos comprovativos de que a sua representada (10) não se encontra nas situações previstas
nas alíneas b), d), e) e i) do artigo 55.º do Código dos
Contratos Públicos.
3 — O declarante tem pleno conhecimento de que a
prestação de falsas declarações implica a caducidade da
adjudicação e constitui contra-ordenação muito grave, nos
termos do artigo 456.º do Código dos Contratos Públicos,
a qual pode determinar a aplicação da sanção acessória de
privação do direito de participar, como candidato, como
concorrente ou como membro de agrupamento candidato
ou concorrente, em qualquer procedimento adoptado para
a formação de contratos públicos, sem prejuízo da participação à entidade competente para efeitos de procedimento
criminal.
... (local), ... (data), ... [assinatura (11)].
(1) Aplicável apenas a concorrentes que sejam pessoas colectivas.
(2) No caso de o concorrente ser uma pessoa singular, suprimir a
expressão «a sua representada».
(3) Indicar se, entretanto, ocorreu a respectiva reabilitação.
(4) Indicar se, entretanto, ocorreu a respectiva reabilitação.
(5) Declarar consoante o concorrente seja pessoa singular ou pessoa
colectiva.
(6) Indicar se, entretanto, decorreu o período de inabilidade fixado
na decisão condenatória.
(7) Indicar se, entretanto, decorreu o período de inabilidade fixado
na decisão condenatória.
(8) Declarar consoante a situação.
(9) Acrescentar as informações necessárias à consulta, se for o
caso.
(10) No caso de o concorrente ser uma pessoa singular, suprimir a
expressão «a sua representada».
(11) Nos termos do disposto nos n.os 4 e 5 do artigo 57.º

ANEXO III
Modelo de ficha
(a que se refere o n.º 1 do artigo 127.º)
Entidade adjudicante . . . . . . . . .

(identificação da entidade adjudicante).

Adjudicatário . . . . . . . . . . . . . . .

(identificação do adjudicatário).

Objecto do contrato . . . . . . . . . .

(descrição sumária).

Preço contratual . . . . . . . . . . . .

(preço calculado nos termos do
disposto no artigo 97.º).

Prazo da execução das principais
prestações objecto do contrato.
Local da execução das principais
prestações objecto do contrato.
Critério material de escolha do
ajuste directo (se aplicável).

[•] (1).

(1) Indicar o fundamento da escolha do procedimento de ajuste directo, quando este
tiver sido adoptado ao abrigo do disposto nos artigos 24.º a 27.º

ANEXO IV
Expressão matemática que traduz o requisito mínimo
de capacidade financeira
[a que se refere a alínea i) do n.º 1 e o n.º 4 do artigo 164.º
e o n.º 2 do artigo 165.º]

1 — O requisito mínimo de capacidade financeira referido no n.º 2 do artigo 165.º do Código dos Contratos
Públicos é traduzido pela seguinte expressão matemática:
V×t≤R×f
sendo:
V — o preço base, quando fixado nos termos do disposto
na alínea a) do n.º 1 do artigo 47.º ou, na falta dessa fixação, o valor económico estimado do contrato, a estabelecer
no programa do concurso, exclusivamente para efeitos da
avaliação da capacidade financeira dos candidatos;
t — a taxa de juro EURIBOR, a seis meses, acrescida
de 200 pontos base, divulgada à data da publicação do
anúncio do concurso no Diário da República;
R — o valor médio dos resultados operacionais do candidato nos últimos três exercícios, calculado com recurso
à seguinte função:
i=3

∑ EBITDA(i)

R=

i=1

3

sendo:
EBITDA (i) — os proveitos operacionais deduzidos das
reversões de amortizações e ajustamentos e dos custos
operacionais, mas sem inclusão das amortizações, dos
ajustamentos e das provisões, apresentados pelo candidato
no exercício i, sendo este um dos três últimos exercícios
concluídos, desde que com as respectivas contas legalmente aprovadas;
f — Um factor, igual ou superior a 1 e inferior ou igual
a 10, a estabelecer no programa do concurso.
2 — No caso de o candidato se ter constituído há menos
de três exercícios, para efeitos do cálculo de R só são tidos
em conta os resultados operacionais do candidato nos
exercícios concluídos, sendo o denominador da função
adaptado em conformidade.
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ANEXO V
Modelo de declaração
(a que se refere o n.º 1 do artigo 168.º)

1 — ... (nome, número de documento de identificação
e morada), na qualidade de representante legal de (1) ...
(firma, número de identificação fiscal e sede ou, no caso
de agrupamento concorrente, firmas, números de identificação fiscal e sedes), tendo tomado conhecimento das
peças do procedimento de... (designação ou referência ao
procedimento em causa), vem por este meio apresentar a
respectiva candidatura, juntando em anexo, para o efeito,
os seguintes documentos destinados à qualificação (2):
a) ...
b) ...
2 — Para o efeito declara, sob compromisso de honra,
que:
a) Não se encontra em estado de insolvência, de liquidação, de cessação de actividade, sujeita a qualquer meio
preventivo de liquidação de patrimónios ou em qualquer situação análoga nem tem o respectivo processo pendente;
b) Não foi condenado(a) por sentença transitada em
julgado por qualquer crime que afecte a sua honorabilidade
profissional (3) [ou os titulares dos seus órgãos sociais de
administração, direcção ou gerência não foram condenados por qualquer crime que afecte a sua honorabilidade
profissional (4)] (5);
c) Não foi objecto de aplicação de sanção administrativa
por falta grave em matéria profissional (6) [ou os titulares
dos seus órgãos sociais de administração, direcção ou
gerência não foram objecto de aplicação de sanção administrativa por falta grave em matéria profissional (7)] (8);
d) Tem a sua situação regularizada relativamente a
contribuições para a segurança social em Portugal (ou
no Estado de que é nacional ou no qual se situe o seu
estabelecimento principal) (9);
e) Tem a sua situação regularizada relativamente a impostos devidos em Portugal (ou no Estado de que é nacional
ou no qual se situe o seu estabelecimento principal) (10);
f) Não foi objecto de aplicação da sanção acessória
prevista na alínea e) do n.º 1 do artigo 21.º do Decreto-Lei n.º 433/82, de 27 de Outubro, no artigo 45.º da Lei
n.º 18/2003, de 11 de Junho, e no n.º 1 do artigo 460.º do
Código dos Contratos Públicos (11);
g) Não foi objecto de aplicação da sanção acessória
prevista na alínea b) do n.º 1 do artigo 627.º do Código
do Trabalho (12);
h) Não foi objecto de aplicação, há menos de dois anos,
de sanção administrativa ou judicial pela utilização ao seu
serviço de mão-de-obra legalmente sujeita ao pagamento
de impostos e contribuições para a segurança social, não
declarada nos termos das normas que imponham essa obrigação, em Portugal (ou no Estado de que é nacional ou no
qual se situe o seu estabelecimento principal) (13);
i) Não foi condenado(a) por sentença transitada em
julgado por algum dos seguintes crimes (14) [ou os titulares dos seus órgãos sociais de administração, direcção ou
gerência não foram condenados por alguns dos seguintes
crimes (15)] (16):
i) Participação em actividades de uma organização criminosa, tal como definida no n.º 1 do artigo 2.º da Acção
Comum n.º 98/773/JAI, do Conselho;

ii) Corrupção, na acepção do artigo 3.º do Acto do Conselho de 26 de Maio de 1997 e do n.º 1 do artigo 3.º da
Acção Comum n.º 98/742/JAI, do Conselho;
iii) Fraude, na acepção do artigo 1.º da Convenção relativa à Protecção dos Interesses Financeiros das Comunidades Europeias;
iv) Branqueamento de capitais, na acepção do artigo 1.º
da Directiva n.º 91/308/CEE, do Conselho, de 10 de Junho,
relativa à prevenção da utilização do sistema financeiro
para efeitos de branqueamento de capitais;
j) Não prestou, a qualquer título, directa ou indirectamente, assessoria ou apoio técnico na preparação e elaboração das peças do procedimento.
3 — O declarante tem pleno conhecimento de que a
prestação de falsas declarações implica a exclusão da
candidatura apresentada e constitui contra-ordenação
muito grave, nos termos do artigo 456.º do Código dos
Contratos Públicos, a qual pode determinar a aplicação
da sanção acessória de privação do direito de participar,
como candidato, como concorrente ou como membro de
agrupamento candidato ou concorrente, em qualquer procedimento adoptado para a formação de contratos públicos,
sem prejuízo da participação à entidade competente para
efeitos de procedimento criminal.
... (local), ... (data), ... [assinatura (17)].
(1) Aplicável apenas a candidatos que sejam pessoas colectivas.
(2) Enumerar todos os documentos que constituem a candidatura, para
além desta declaração, indicados no programa do procedimento.
(3) Indicar se, entretanto, ocorreu a respectiva reabilitação.
(4) Indicar se, entretanto, ocorreu a respectiva reabilitação.
(5) Declarar consoante o candidato seja pessoa singular ou pessoa
colectiva.
(6) Indicar se, entretanto, ocorreu a respectiva reabilitação.
(7) Indicar se, entretanto, ocorreu a respectiva reabilitação.
(8) Declarar consoante o candidato seja pessoa singular ou pessoa
colectiva.
(9) Declarar consoante a situação.
(10) Declarar consoante a situação.
(11) Indicar se, entretanto, decorreu o período de inabilidade fixado
na decisão condenatória.
(12) Indicar se, entretanto, decorreu o período de inabilidade fixado
na decisão condenatória.
(13) Declarar consoante a situação.
(14) Indicar se, entretanto, ocorreu a sua reabilitação.
(15) Indicar se, entretanto, ocorreu a sua reabilitação.
(16) Declarar consoante o candidato seja pessoa singular ou pessoa
colectiva.
(17) Nos termos do disposto nos n.os 2 e 3 do artigo 168.º
ANEXO VI
Modelo de declaração bancária
[a que se refere a alínea a) do n.º 3 do artigo 179.º]
Procedimento de ... (designação ou referência ao procedimento em
causa), cujo anúncio foi publicado no Diário da República de ..., e
no Jornal Oficial da União Europeia de ... (se aplicável).

... (designação, número de identificação fiscal e sede)
(adiante, instituição de crédito), neste acto representada
por... (nome, número de documento de identificação e
morada), na qualidade de... (qualidade em que declara:
representante legal, procurador ou outra), com poderes para
o acto, declara, para os efeitos do disposto na alínea a) do
n.º 3 do artigo 179.º do Código dos Contratos Públicos e
da eventual adjudicação da proposta que... (firma, número
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de identificação fiscal e sede ou, no caso de agrupamento
concorrente, firmas, números de identificação fiscal e sedes) (adiante, candidato) venha a apresentar no referido
procedimento, o seguinte:

REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA

a) A instituição de crédito obriga-se, perante o candidato
e ... (designação, número de identificação fiscal e sede da
entidade adjudicante), a pôr à disposição do candidato
todos os meios financeiros previsivelmente necessários
ao integral cumprimento das obrigações resultantes do
contrato a celebrar no caso de a adjudicação recair sobre
a proposta a apresentar;
b) Em cumprimento da obrigação prevista no número
anterior, que vigora desde o início do prazo de vigência
do contrato, a instituição de crédito atribui ao candidato
uma linha de crédito que o habilita a sacar, para o efeito da
execução do contrato, os referidos meios financeiros;
c) A emissão, a validade e a eficácia da presente declaração e a constituição, a modificação e a extinção, a
qualquer título, das obrigações por ela constituídas, são
integralmente disciplinadas pela legislação portuguesa
aplicável.

Resolução da Assembleia Legislativa da Região
Autónoma da Madeira n.º 3/2008/M

... (local),... (data),... (assinatura).
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Assembleia Legislativa

Aprova o Plano de Investimentos e Despesas de Desenvolvimento
da Administração da Região Autónoma da Madeira para o ano
de 2008.

A Assembleia Legislativa da Madeira, reunida em plenário em 14 de Dezembro de 2007, resolveu, ao abrigo do
Estatuto Político-Administrativo da Região, revisto pela
Lei n.º 130/99, de 21 de Agosto, aprovar o Plano de Investimentos e Despesas de Desenvolvimento da Administração
da Região Autónoma da Madeira para o ano de 2008.
Aprovada em sessão plenária da Assembleia Legislativa
da Região Autónoma da Madeira em 14 de Dezembro de
2007.
O Presidente da Assembleia Legislativa, José Miguel
Jardim d’Olival Mendonça.
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